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ενέταξε ο Δήμος Βέροιας
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Κοινή λογική και
προσωπικά δεδομένα!

Υπερψηφίστηκε χθες επί της αρχής το ν/σχ για τα 
προσωπικά δεδομένα και στην ομιλία του ο πρωθυπουρ-
γός ανέφερε πολύ απλά, τί σημαίνει αυτό. Όπως είπε: 
«Κανείς δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία κάποιου 
άλλου χωρίς την συγκατάθεσή του και κανείς εργοδότης 
δεν θα μπορεί να επικαλείται δεδομένα των εργαζομένων 
σε βάρος τους, όπως εικόνες από κάμερες ασφαλείας ή 
στοιχεία της υγείας τους που θα πρέπει να μένουν μακριά 
από πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες, όπως είναι οι 
ασφαλιστικές εταιρίες. Οι πολίτες, κυρίως, θα μπορούν να 
είναι αυτοί που θα ελέγχουν το ηλεκτρονικό τους προφίλ, 
τα δεδομένα των επικοινωνιών τους, τις καταναλωτικές 
τους προτιμήσεις, ακόμα και τις καθημερινές τους συνή-
θειες, που θα αφορούν μόνον τους χρήστες».

Ως εκ τούτου, λοιπόν, αναμένεται να μειωθούν και οι 
συνεχείς οχλήσεις από κάθε είδους ανεπιθύμητα μηνύ-
ματα που καθημερινά μας κατακλύζουν. Κι όποιος μέχρι 
σήμερα διακινούσε όγκους στοιχείων προς άγνωστη χρή-
ση, στο εξής θα πρέπει να το σκέφτεται δύο φορές είτε 
αυτός είναι μία μεγάλη ψηφιακή επιχείρηση, είτε μία απλή 
ιστοσελίδα που θέλει να εκμεταλλευτεί τα προσωπικά 
δεδομένα χρηστών του διαδικτύου. Αντίθετα όσοι τηρούν 
τους κανόνες θα αποκτούν κύρος και εμπιστοσύνη στον 
κόσμο των ψηφιακών επαφών.

«Το δικαίωμα της ελεύθερης πληροφόρησης εναρ-
μονίζεται πλήρως με το δικαίωμα της προστασίας των 
προσωπικών μας δεδομένων» εκτίμησε ο κ. Μητσοτάκης 
και νομίζουμε ότι όλο αυτό ανήκει στη σφαίρα του αυτονό-
ητου. Διότι, μέχρι σήμερα δεν τολμούσε κάποιος να μπει 
σε μια «χορηγούμενη» ενημερωτική σελίδα ή σελίδα πώ-
λησης και να μην δεχόταν από κει και πέρα βομβαρδισμό 
παρόμοιων διαφημίσεων, πολλές εκ των οποίων επίμονες 
και ενοχλητικές.

Στη συζήτηση της Βουλής ακούστηκαν πολλά, όμως 
υπερψηφίστηκε η κοινή λογική, κατ’ αρχήν.

Δεν μένει παρά να το δούμε και στην εφαρμογή του.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ποιμένος οσίου, Φανουρίου

Με την παρέλαση συγκροτημάτων, από την πλατεία 
Δημαρχείου προς το Μπάσκετ, όπου και χόρεψαν μέχρι αρ-
γά το βράδυ, ολοκληρώθηκε την Κυριακή, το 4ο Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών χορών του Δήμου Βέροιας με τη συμμετοχή 
τοπικών συλλόγων, αλλά και Τμημάτων από διάφορες πό-

λεις της Ελλάδας και το εξωτερικό.
Ικανοποιητική και η φετινή προσέλευση και συμμετοχή 

ενώ και ο κόσμος το χάρηκε και τίμησε τα συγκροτήματα 
και την παράδοση, με την παρουσία τους.

Ραντεβού του χρόνου!

Ζητούνται βοηθητικοί ηθοποιοί για
το «Κόκκινο Ποτάμι» του Μανουσάκη 

για τα γυρίσματα στη Βέροια
Γ υ ρ ί σ μ α τ α 

της νέας σειράς 
του Μανούσου 
Μανουσάκη «Το 
Κόκκινο Ποτά-
μι» που αφορά 
και στην ιστορία 
των ποντίων, θα 
γίνουν στην Βέ-
ροια, από τις 10 
μέχρι και τις 13 
Σεπτεμβρίου και 
για τις ανάγκες 
της παραγωγής 
βοηθούν και οι 
ποντιακοί  σύλ-
λογοι  της περι-
οχής. Όπως ενη-
μερώνει ο πρόεδρος Αντώνης Καγκελίδης, στην ταινία θα χρειαστούν βοηθητικοί 
ηθοποιοί από την περιοχή μας, γι αυτό όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στα 
γυρίσματα  μπορεί να στείλει το τηλέφωνο του και δύο φωτογραφίες (μια κοντινή 
και μια ολόσωμη) στο mail: kokkinoveroia@gmail.com. Για την συμμετοχή δεν 
απαιτείται εμπειρία, ενώ δίδεται και αμοιβή

Με τη δήλωση της συμμετοχής, ο βοηθός σκηνοθέτη θα επικοινωνήσει μαζί 
με τον ενδιαφερόμενο για περισσότερες πληροφορίες.

Την μνήμη του Αγίου Ενδόξου μάρτυρος Φανουρίου 
τιμάει σήμερα Τρίτη η εκκλησία μας  και από το απόγευμα 
χθες στον Πανηγυρικό Εσπερινό, δεκάδες φανουρόπιτες 
διαβάστηκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου στην πάροδο της 
Μ. Αλεξάνδρου της Βέροιας (Ενορίας Αγίων Αναργύρων). 
Εκατοντάδες πιστοί άναψαν το κεράκι τους στον Άγιο που 

φανερώνει τα χαμένα πράγματα αλλά και την τύχη των κο-
ριτσιών και σήμερα, ανήμερα της γιορτής, στις 7:30 
π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία και στις 7:00 
το απόγευμα ο Εσπερινός και η  Παράκληση του Αγίου 
Φανουρίου.

ΔεκάδεςφανουρόπιτεςχθεςγιατονΆγιοΦανούριο

Ραντεβού του χρόνου, στο 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών

Σήμερατα
αποτελέσματα…

Σήμερα, μετά τις 11:00, θα α-
νακοινωθούν τα αποτελέσματα 
των πανελλαδικών εξετάσεων  για 
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, όπως ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Παιδείας..

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπο-
ρούν να πληροφορούνται τα απο-
τελέσματα μέσω της ιστοσελίδας 
του Υπουργείου, ενώ ταυτόχρο-
να,  θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 
στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης, προκειμένου να 
προωθηθούν στα σχολεία ευθύ-
νης τους για να εκτυπωθούν κα-
ταστάσεις των επιτυχόντων που 
θα αναρτηθούν το μεσημέρι στα 
Λύκεια, αλλά θα περιέχουν μόνο 
τον κωδικό κάθε υποψηφίου και 
τα στοιχεία της επιτυχίας του και 
όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Αγωνία τέλος, λοιπόν για τις 
σχολές επιτυχίας των παιδιών, 
πλην όμως ξεκινά για τους γονείς 
η αγωνία και το κυνήγι σπιτιού 
που έγινε πλέον δυσεύρετο…
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Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: 
Υπογραφή συμβάσεων για 2 έργα οδοποιίας

Συμβάσεις δύο σημαντικών νέων έργων οδοποιίας 
για την περιφερειακή μας ενότητα, υπέγραψε σήμε-
ρα, Δευτέρα 26-08-2019, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης με τον εκπρόσωπο του 
αναδόχου που προέκυψε από τις διαγωνιστικές διαδι-
κασίες.

Πρόκειται για τα έργα, «Σποραδικές εργασίες απο-
κατάστασης της 5ης Ε.Ο., τμήμα Βεργίνα – Κυψέλη 
και της 6ης Ε.Ο.» προϋπολογισμού 500.000,00€ και 
ποσού σύμβασης 171.010,89€ και «Συντήρηση Ε-
θνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ.» 
υποέργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου 
Π.Ε. Ημαθίας για τα έτη 2018-2019» προϋπολογισμού 
462.000,00€ και ποσού σύμβασης 181.029,224€.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης, βελ-
τίωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος, κα-
θαρισμού της παρόδιας βλάστησης, κατασκευή ερει-
σμάτων όπου χρειάζεται, τοποθέτηση σήμανσης και 
στηθαίων, στα τμήματα Βεργίνα – Κυψέλη και Μελίκη 
- Νεόκαστρο για το πρώτο έργο και στην Περιφερειακή 
οδό της Βέροιας για το δεύτερο.

Σε δήλωση του ο Κ. Καλαϊτζίδης τόνισε:
«Μετά και την πρόσφατη ετυμηγορία του Ημαθιώ-

τικου λαού στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, 
συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη τα όσα προγραμμα-
τίσαμε, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας 
των συμπολιτών μας. Τα συγκεκριμένα έργα που συμβασιοποιήσαμε σήμερα και θα ξεκινήσουν να εκτελούνται το συντομότερο, 
αποτελούν μόνο την αρχή από μία σειρά παρεμβάσεων που έχουμε σχεδιάσει για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο που ξεκινά την 1η 
του Σεπτέμβρη».

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Ορκίστηκε 
με επισημότητα η νέα Δημοτική Αρχή

Ορκίστηκε  το πρωί της Κυ-
ριακής 25 Αυγούστου, στο Δη-
μαρχείο, το νέο  Δημοτικό Συμ-
βούλιο καθώς και τα Τοπικά 
συμβούλια του Δήμου Αλεξάν-
δρειας.

Ο Αγιασμός και η τελετή της 
ορκωμοσίας έγινε από τον εκ-
πρόσωπο του Μητροπολίτη, αρ-
χιερατικό επίτροπο Πλατέος π. 
Ματθαίο Ψωμά και τον  αρχιδιά-
κονο της Ιεράς Μητροπόλεως π. 
Παντελεήμονα Παπαεμμανουήλ.  
Μετά το τέλος της τελετής ο π. 
Ματθαίος μετέφερε τις ευχές του 
Σεβασμιωτάτου, προς τον Δή-
μαρχο Παναγιώτη Γκύρινη και 
προς όλους τους εκλεγέντες.

Στην κατάμεστη αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου, παρό-
ντες μεταξύ άλλων ήταν ο Υ-
φυπουργός Οικονομικών Απ. 
Βεσυρόπουλος, οι Βουλευτές 
Τ. Μπαρτζώκας και Λ. Τζαβδα-
ρίδης, ο πρώην Βουλευτής Χ. 
Αντωνίου, ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής Ημαθίας κ. Κούγκας, ο 
Μέραρχος υποστράτηγος Κολο-
κούρης, ο Διοικητής της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάν-
δρειας κ. Αμανατίδης.

Μετά την τέλεση της Ορκω-
μοσίας, σύντομους χαιρετισμούς 
απεύθυναν ο Δήμαρχος κ. Π. 
Γκυρίνης και ο επικεφαλής των 
ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αρ. 
Πανταζόπουλος, με κύριο χαρα-
κτηριστικό τους, την πρόθεση 
τους για συνεργασία.

Τέλος να αναφέρουμε ότι πο-
λιτικό όρκο έδωσαν οι κ.κ. Ια-
κωβίδης (κατά τον οποίο πραγ-
ματοποίησε και την πολιτική του 
τοποθέτηση – χαιρετισμό) και  Τσόγιας.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
- ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ( 9 έδρες):
Δελιόπουλος Στέφανος
Δριστάς Στέφανος
Σταυρής Εμμανουήλ
Tσιλιοπούλου Πολυξένη
Σαρακατσιάνος Νικόλαος
Τόκας Σωτήριος
Παντόπουλος Αθανάσιος

Μοσχοπούλου Όλγα
Καμανάς Νικόλαος
ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΛΝΠΑΝΤΗΣ 
- ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (9 έδρες):
Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
Βογιατζής Ευάγγελος
Παπαδόπουλος Απόστολος
Καστανά Όλγα
Παπαδόπουλος Εμμανουήλ(Μάνος)
Χατζόπουλος Θωμάς
Ματσούκας Δημήτριος
Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης

Καπαγιαννίδης Ηλίας
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΥΝΑΜΗ
 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ (8 έδρες):
Πανταζόπουλος Αργύριος
Κούγκας Αθανάσιος
Ρεσινιώτης Απόστολος 
Τζιλόπουλος Σωτήριος
Βενιόπουλος Κωνσταντίνος
Μαντζώλας Γεώργιος
Κιοσέογλου Ιερεμίας
Στυλιανίδης Παρασκευάς

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 
- ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ( 6 έδρες):
Χαλκίδης Μιχαήλ
Λαφαζάνη Ελένη
Παντόπουλος Θωμάς
Τσαγιόπουλος Αντώνιος 
Μπουκουβάλας Αθανάσιος
Κυτούδης Μόσχος 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 - ΗΛΙΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ( 1 έδρα): 
Ιακωβίδης Ηλίας

 Κίτσιος Γεώργιος

Τέσσερα έργα ύψους 
839.000€ ενέταξε
 ο Δήμος Βέροιας

 στο Πρόγραμμα Leader
Στις 12 Αυγούστου 2019 κοινοποιήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι οριστικές αποφάσεις του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με τις οποίες εγκρίνονται η ένταξη τεσσάρων έργων 
στο Υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων» (Leader) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνο-
λικού προϋπολογισμού 839.000€, ύστερα από την επιτυχή αξιολόγηση όλων των 
προτάσεων που είχε υποβάλει ο Δήμος Βέροιας.  

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν τα παρακάτω έργα:
1. «Ανάπλαση Πλατείας Μακροχωρίου», προϋπολογισμού 280.000,00€
2. «Συντήρηση- Επισκευή-Αναβάθμιση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Πολιτι-

στικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για Δημιουργία Εκθετηρίου Τοπικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», προϋπολογισμού 149.836,59€

3. «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου», προϋπολο-
γισμού 307.520,00€ 

4. «Δημοτική Βιβλιοθήκη και Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου», προϋπολογι-
σμού 101.267,53 (το έργο υπεβλήθη από την ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας)

Η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων αναμένεται να βοηθήσουν στην αναβάθ-
μιση του δημόσιου χώρου, των υποδομών αναψυχής, των βασικών υπηρεσιών 
προς τον τοπικό αγροτικό πληθυσμό καθώς επίσης και στη διατήρηση και ανάδειξη 
της τοπικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στις Τοπικές Κοινότητες Μακρο-
χωρίου, Ν. Νικομήδειας και Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας. 



Ξεκίνησε από χθες με την 
ταινία «Τσε, ένας καινούριος 
άνθρωπος» το «Θερινό Σινε-
μά» στο πάρκο Αγ. Αναργύ-
ρων από την Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ με άρωμα Ιταλίας 
, Ισπανίας , Αργεντινής , Κο-
λομβίας , Κούβας σε 4 ταινί-
ες, μέχρι και αύριο Τετάρτη, με 
ελεύθερη είσοδο. (9.00 μ.μ). 
ακολουθούν οι ταινίες:

• Τρίτη 27/8
Ισπανία
9.00μ.μ.Ένα πιστόλι σε κά-

θε χέρι (Ισπανία, 2012, 95΄) 
του Σέσκ Γκάιο, με τους Ρικάρ-
ντο Νταρίν, Λουίς Τοσάρ, Χα-
βιέρ Κάμαρα, Λεονόρ Ουάτλιν, 
Εδουάρδο Νοριέγα, Λεονάρντο 
Σμπαράλια, Καντέλα Πένια, Εντουάρντ Φερνάντεθ, 
Αλμπέρτο Σαν Χουάν, Καγιετάνα Γκιγιέν Κουέρβο, 
Ζόρντι Μολιά,  Κλάρα Σεγούρα. 

Παρά το γεγονός ότι τα έχει όλα, ο Χ. πάσχει από 
σοβαρή κατάθλιψη. Αντιθέτως, ο Ε, η μόνη περιου-
σία του οποίου είναι ένα γατί, ζει με πάθος, παρ’ ότι 
αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι της μάνας του. 
Ο Σ. προσπαθεί να τα ξαναφτιάξει με τη γυναίκα του, 
δυο χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Ο Γκ. καταφεύγει 
στα αγχολυτικά μήπως και καταλάβει για ποιόν λόγο 
η γυναίκα του είχε μια περιπέτεια. Ο Π. προσπαθεί 
να ρίξει μια συνάδελφό του. Η Μαρία και η Σάρα α-

νταλλάσσουν συζύγους για 
ν’ ανακαλύψουν τα εσώψυχά 
τους. Ο Λ. φωνάζει την ερω-
μένη του με το όνομα του 
σκύλου του. Μια ακτινογρα-
φία της ερωτικής ζωής οκτώ 
σύγχρονων ανδρών. 

Στα ισπανικά με ελληνι-
κούς υποτίτλους.

Κατάλληλη για άνω των 
7 ετών.

https://www.youtube.com/
watch?v=iyb6gC8St_U

10.30μ.μ.
Pueblo Chico (Μικρό 

Χωριό) (Αργεντινή, 65´, έγ-
χρωμο, 2003) του Φερνάν 
Ρούντνικ, 

με τους Λορένσο Κιντέ-
ρος, Ντιέγο Σταρόστα, Κάρλα Κρέσπο. 

Βρισκόμαστε σ’ ένα απομακρισμένο παραθαλάσ-
σιο χωριό, όπου ο δήμαρχος είναι στην εξουσία είναι 
στην εξουσία επί τρεις δεκαετίες. Η Μαρία, η νεαρή 
ερωμένη του, δουλεύει στο ταχυδρομείο. Ο Τόνι, ένας 
ναυτικός, φτάνει στο χωριό με την αποστολή να συ-
ντάξει μια αναφορά για την κατάσταση στην περιοχή. 
Οι τρεις τους συμβιώνουν ήσυχα. Μια μέρα, φτάνουν 
ξένοι επενδυτές, με σκοπό να φέρουν την πρόοδο, 
αλλά ο δήμαρχος είναι ανένδοτος. Η πρωτεύουσα 
κόβει τον ανεφοδιασμό και την ασύρματη επικοινω-
νία, απομονώνοντας έτσι το χωριό και καταδικάζοντάς 

στο την πείνα και τη μοναξιά. Αλλά εκείνοι 
αντιστέκονται. Η ταινία είναι η ιστορία ενός 
χωριού που δε θέλει να εξαφανιστεί. 

• Τετάρτη 28/8
Ισπανία- Κολομβία
Στα πρόθυρα (Ισπανία-Κολομβία, 2015. 

98’). Ντοκυμαντέρ του Έρμες Παραγιουέλο 
με τους Αντόνιο Παραγιουέλο και Φελίσα 
Λου.  

Ο Αντόνιο και η Φελίσα είναι παντρεμένοι 
60 χρόνια και ζουν σ’ ένα μικρό χωριό του 
Τερουέλ. Οι δυνάμεις τους εξασθενούν και 
η όλο και πιο εύθραυστη υγεία τους τους 
εμποδίζει να φροντίζουν ο ένας τον άλλο. 
Σαν απειλή εμφανίζεται η πιθανότητα να 
εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να πάνε στο 
γηροκομείο. Η ταινία δείχνει την αγάπη στα 
γηρατειά, τον φόβο που νοιώθουν οι άνθρω-
ποι να αφήσουν τη ζωή τους σε ξένα χέρια 
και να χάσουν την ανεξαρτησία τους.

Στα ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους.
Κατάλληλη για όλους.
https://www.youtube.com/watch?v=fv5-

exvisF8

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ

Σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο 
και την Ιταλική Πρεσβεία , το Ινστιτούτο Θερ-
βάντες  και τις Πρεσβείες της Ισπανίας και 
της Αργεντινής
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημε-

ρινά στις 18.30
Σκηνοθεσία:ΤΖΟΝ 

ΦΑΒΡΟ Σενάριο: TZEΦ 
ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ

Ηθοποιοί:ΤΙΣ ΦΩ-
ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, 
ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ    
(Quentin Tarantino) – 
(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)
ΘΕΡΙΝΟ σινεμά
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00           
*σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

πραγματοποιηθεί στην 
Αιθ1 με κλιματισμό

Σενάριο και σκη -
ν ο θ ε σ ί α :  Q u e n t i n 
Tarantino

Πρωταγωνιστούν: 
Leonardo DiCaprio, 
B r a d  P i t t ,  M a r g o t 
Robbie

To Κάποτε… στο 
Χόλιγουντ, του Quentin 
Tarantino επισκέπτε-
ται το Λος Άντζελες του 

1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος 
τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός 
του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, 
Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιο-
μηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνω-
ρίσουν.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.
cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/8/19 - 28/8/19

Μεσογειακό καλοκαίρι από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Το συγκρότημα Encardia στους  
Βασιλικούς Τάφους των Αιγών

Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας συνεχίζει την διοργάνωση των 
θερινών εκδηλώσεων εορτασμού των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.  

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, κάτω από το φως των αστεριών, στη δροσιά και αναψυχή του Αύ-
λειου χώρου του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων των Αιγών (Βεργίνα), στις 21:00,  το συγκρότημα των 
Encardia παρουσιάζει μουσικές και ρυθμούς, τραγούδια και χορούς από το επιτυχημένο συγκρότημα 
που εμπνέεται από την μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας και της ευρύτερης Μεσογείου. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε συνέργεια με τον Δήμο Βέροιας, Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλα-
πλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εκδηλώσεις 
στο δημοτικό 
αμφιθέατρο 

Αλεξάνδρειας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28.08.2019 και ώρα 21.00, Θερινός 

Κινηματογράφος- η παιδική ταινία ‘’Dumbo’’ (μετα-
γλωτισμένο). Γενική Είσοδος 3 Ευρώ

• ΠΕΜΠΤΗ 29.08.2019 και ώρα 21.00΄, Θεατρική 
Παράσταση από την Παιδική σκηνή Ροντίδη ‘’ΡΑ-
ΠΟΥΝΖΕΛ’’ Γενική Είσοδος 5 Ευρώ

• ΚΥΡΙΑΚΗ 01.09.2019 και ώρα 20.00΄,  Χορο-
θεατρική Παράσταση ‘’ικλουγιές γιέντι’’  Κ.Ε.Ρ.ΛΑ.Π.  
Αγκαθιάς Γενική Είσοδος 3 Ευρώ

Από χθες «Θερινό Σινεμά» 
στο πάρκο Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας από την Κ.Ε.Π.Α.



Πριν λίγο καιρό, το Ευρωβαρόμετρο δη-
μοσίευσε μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα 
αναφορικά με τις αντιλήψεις των Ευρωπαί-
ων για την προστασία των προσωπικών 
τους δεδομένων.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, μόλις το 
28% των Ελλήνων  γνωρίζει τα δικαιώματά 
του σχετικά με την προστασία των δεδομέ-
νων του, ποσοστό που αποτελεί τον χαμη-
λότερο μέσο όρο στην ΕΕ.

Ενδιαφέρον παράλληλα εμφανίζει και 
το γεγονός ότι το 63% των ερωτηθέντων 
Ελλήνων ανησυχεί από το γεγονός ότι δεν 
έχει τον απόλυτο έλεγχο σε σχέση με τις 
πληροφορίες που παρέχει στο Διαδίκτυο 
(π.χ. ικανότητα διόρθωσης, αλλαγής ή δια-
γραφής των πληροφοριών αυτών). 

Με αυτά τα στατιστικά κατά νου, απο-
κτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία η χθεσινή 
ψήφιση του Σχεδίου Νόμου για την προ-
στασία των Προσωπικών Δεδομένων, που 
έφερε η Κυβέρνηση της ΝΔ.

Γιατί σε μία εποχή όπου η ασφάλεια των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα, είναι κομβικό ζητούμενο, η χώρα μας βρίσκεται 
υπό τη δαμόκλειο σπάθη της παραπομπής της στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, επειδή καθυστέρησε να ενσωματώσει την σχετική ενω-
σιακή νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο, που θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη 

από τις 6 Μαΐου του 2018!
Δεν κλυδωνίζεται μόνο η αξιοπιστία της 

χώρας, από μία καταδικαστική απόφαση 
αλλά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να πλη-
ρώσουν το βαρύ πρόστιμο που θα επιβλη-
θεί, το οποίο υπολογίζεται να είναι εφάπαξ 
τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ, και επιπλέον 
τουλάχιστον 5.287 ευρώ ημερησίως για κάθε 
ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφο-
ράς της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. 

Πέραν της οικονομικής ζημίας όμως, οι 
πολίτες μέχρι σήμερα παραμένουν εκτεθει-
μένοι ως προς την διασφάλιση των προ-
σωπικών δεδομένων τους από αθέμιτη και 
κακόβουλη επεξεργασία. 

Να γιατί το ελλιπές προηγούμενο νομοθε-
τικό πλαίσιο του 1997 έπρεπε να αλλάξει και 
να γιατί, οι παρεμβάσεις του ψηφισθέντος 
νόμου στο ευαίσθητο αυτό πεδίο, αποτελούν 
ρυθμίσεις – «ασπίδα» για τα προσωπικά, ια-
τρικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δεδομένα 
των Ελλήνων.

Δεν βοηθούν απλώς στην εμπέδωση της αξίας των προσωπι-
κών μας δεδομένων σε μία διαδικτυακή αγορά που υπολογίζεται ότι 
θα ανέλθει σε σχεδόν 1 τρις Ευρώ το 2020.

Παράλληλα, 
αποσαφηνίζουν τους κανόνες που δι-

έπουν τη σωστή διαχείριση των δεδο-
μένων μας από τις επιχειρήσεις και το 
κράτος και απλοποιούν και προστατεύουν 
τις καθημερινές συναλλαγές μας 

Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται όμως 
χωρίς δικλείδες ασφαλείας.

Πρώτη από αυτές, η θεσμοθέτηση Υ-
πευθύνου Προστασίας Δεδομένων, που 
θα επιβλέπει και θα συμβουλεύει τους 
οργανισμούς και τα πρόσωπα που χειρί-
ζονται προσωπικά δεδομένα για την ορθή 
τήρηση του Κανονισμού. 

Δεύτερη, η διεύρυνση της δυνατότητας 
των πολιτών να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο 
όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδο-
μένα και να ζητούν από εταιρίες που τα 
χρησιμοποιούν να τα διαγράψουν. 

Τρίτη, η εισαγωγή διατάξεων 
που απαγορεύουν την επεξεργασία 

γενετικών δεδομένων για σκοπούς ασφά-

λισης υγείας και ζωής, 
που προωθούν την υποχρέωση συγκατάθεσης ανηλίκου ή του 

νόμιμου εκπροσώπου του, αν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών 
όταν υπάρχει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

που προστατεύουν την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο των 
σχέσεων απασχόλησης, επ’ ωφελεία του εργαζομένου.

Τέταρτη, η εδραίωση της αρχής της λογοδοσίας, που καθιερώνει 
την αντικειμενική ευθύνη των υπευθύνων επεξεργασίας, αν και εφό-
σον υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Πέμπτη, η επιβολή τσουχτερών προστίμων για τους παραβάτες 
από τις εποπτικές αρχές. 

Τεράστια τα οφέλη για την οικονομία και το κράτος. Το νέο πλαί-
σιο, θα προσελκύσει νέες επενδύσεις στην ψηφιακή οικονομία, θα 
δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
θα επιτρέψει την απρόσκοπτη δραστηριότητα των έξυπνων νεοφυ-
ών επιχειρήσεων, στις νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο.

Σε μία παγκόσμια αγορά δηλαδή, στην οποία η χώρα μας κατα-
τάσσεται τελευταία, σύμφωνα πάλι με το Ευρωβαρόμετρο, με μόλις 
το 15% των Ελλήνων να χρησιμοποιεί τακτικά το Διαδίκτυο για αγο-
ρά αγαθών ή υπηρεσιών.

Οι προοπτικές τεράστιες. Η ΝΔ, είναι εδώ, όπως δεσμεύθηκε, 
για να φέρει με γοργά βήματα τη χώρα στη νέα εποχή. 

*Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης είναι Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ και 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης*: Τεράστια τα οφέλη για τους 
πολίτες και την Εθνική οικονομία από την ψήφιση του 

Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων!

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βα-

σιλείου και της Δάφνης, το γένος Παπα-
γιαννοπούλου, που γεννήθηκε στην Πτο-
λεμαϊδα και κατοικεί στη Ζυρίχη Ελβετίας 
και η ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Χρή-
στου και της Ελένης, το γένος Τσιώμου, 
που γεννήθηκε στο Ασαφενμπουργκ Γερ-

μανίας και κατοικεί στη Ζυρίχη Ελβετίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.
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Έλευση Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία

Το Σάββατο 
31 Αυγούστου 
στον Ιερό Ναό 
Οσίου Δαυίδ και 
Αγ. Άννας στα 
Ριζώματα Ημα-
θίας θα τελεστεί 
Α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή 
Θεία Λειτουργία 
χοροστατούντος 
του Μητροπολί-
τη μας κ.κ. Πα-
ντελεήμονος α-
πό τις 7 π.μ. έως 10 μ.μ. λόγω της έλευσης της Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Αυ-

γούστου 2019 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής στην 
Πατρίδα Ημαθίας ο Αθανάσιος Νικ. 
Χατζόπουλος σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Αυ-

γούστου 2019 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Υπαπαντή του Κυρίου 
Βέροιας η Ελισάβετ Γούτα σε ηλι-
κία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 24 Αυ-

γούστου 2019 στις 12.30 μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμων στο 
Μετόχι Ημαθίας ο Σωκράτης Σπ.  
Γεγιτσίδης σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς 

τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους 
Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:  

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 300 Ε,για 
ένα πλήρες γεύμα,εις μνήμη Απόστολου Χ.

-Την Οικογένεια Ταταρίδη,για την προσφορά 50 μερίδες 
φαγητού,εις μνήμη Πέτρου Ταταρίδη.

-Τα Τέκνα Παλτατζίδη Αθανασίου,για την προσφορά 1 
πλήρους γεύματος,εις μνήμη Αθανασίου Παλτατζίδη.

-Ανώνυμη Κυρία,για την προσφορά 1 πλήρους γεύμα-
τος,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Χρυσούλα Μπουζίνη,για την προσφορά ρούχων,-
νυχτικές  και παραιατροφαρμακευτικού υλικού ,εις μνήμη της 
μητέρας της Μαρίας Μπουζίνη.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική 
προσφορά 10 Kgr Γαλεό για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.                                                                 

Εκ της Δ/νσεως

Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2019
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μετ’ αρτοκλασίας και 

περιφοράς της Ιεράς Εικόνος.
ΠΕΜΠΤΗ 29/8/2019
7.00 π.μ. Ορθρος και Θ. Λειτουργία της εορτής
7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος Εσπερινός με παράκληση, χαιρετισμούς και 

εγκώμια του Αγίου.
Μετά τη Θ. Λειτουργία παρατίθεται νηστίσιμη τράπεζα στους 

προσκυνητές.
Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:

Την Πέμπτη 29 
Αυγούστου το πρωί 
θα  ι ερουργήσε ι 
στην πανηγυρίζου-
σα Ιερά Μονή Τιμί-
ου Προδρόμου Να-
ούσης.

Την Πέμπτη 29 
Αυγούστου στ ις 
8:30 μ.μ. στο θερι-
νό δημοτικό θέατρο Ναούσης θα τελέσει την ορκω-
μοσία του νέου Δημάρχου Ναούσης και των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειας και θα τελέσει Χειροτονία 
Διακόνου.

Το Σάββατο 31 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό Αγίου Δαβιδ και Αγίας Άννης στα 
Ριζώματα.

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Μουτσιάλης.



Με τον υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια συναντήθηκε την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 ο βουλευτής 
Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας, στον οποίο έθεσε μία σειρά ζητημάτων που αφορούν την Δημόσια 
Υγεία στην Ημαθία, κυρίως για τους ασθενείς, αλλά και για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσω-
πικό των νοσοκομείων και μονάδων Υγείας της περιοχής.

Ειδική αναφορά έγινε από τον βουλευτή Ημαθίας στον Υπουργό Υγείας για το θέμα που προέκυψε 
ακόμη μία φορά με την έλλειψη αναισθησιολόγων στα Νοσοκομεία της Ημαθίας, γεγονός που δημιουργεί 
σοβαρά ζητήματα στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Πρόκειται για ένα θέμα που έρχεται ως 
απόρροια των πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνησης, που άφησε πολλά παρόμοια θέματα στον αέρα 
και καλείται η σημερινή κυβέρνηση να τα καλύψει. 

Όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός Υγείας στον Τάσο Μπαρτζώκα, από τον οποίο πληροφορήθηκε για το 
θέμα, θα δρομολογηθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος, ώ-
στε να πάψει κάθε λίγο να 
υπάρχουν τέτοια ζητήματα. 

Σε σχετική του δήλωση 
μετά τη συνάντησή του με 
τον Υπουργό Υγείας Βασί-
λη Κικίλια ο Τάσος Μπαρτζ-
ώκας ανέφερε:

«Η υγεία των πολιτών 
είναι πάνω απ’ όλα! Είναι 

το πολυτιμότερο αγαθό και πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο από 
ο,τιδήποτε άλλο». Μ’ αυτήν την προφανή κοινή διαπίστωση ξεκίνησε η 
συνάντηση σήμερα στο Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό Βασίλη Κι-
κίλια, ενώ του έθεσα πολλά από τα προβλήματα που βιώνουν καθημε-
ρινά στην Ημαθία τόσο οι ασθενείς, όσο και το νοσηλευτικό και ιατρικό 
μας προσωπικό. Η συνεργασία μας θα είναι τόσο συχνή όσο θα χρεια-
στεί για να κάνουμε καλύτερες τις παροχές Υγείας για τους Ημαθιώτες 
και ευνοϊκότερες τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους γιατρούς 
και νοσηλευτές.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 
Νικολάου και της Κωνσταντινής, το 
γένος Πανταζή, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΔΟΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου και 
της Μαρίας, το γένος Δημούλα, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο NTABAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 

και της Αγνούλας, το γένος Ντούφου, 
που γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κα-
τοικεί στην Παναγιούδα Λέσβου και η 
ΒΥΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σταύρου και της 
Ματρώνας, το γένος Τασιοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην 
Παναγιούδα Λέσβου, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Για την  έλλειψη αναισθησιολόγων 
στα Νοσοκομεία της Ημαθίας ενημέρωσε 

ο Τάσος Μπαρτζώκας τον Υπουργό Υγείας 
-Συναντήθηκαν χθες για θέματα της Ημαθίας

Σύνδεσμος Οινοποιών 
& Αμπελουργών Νάουσας:  

«Η μηδενική χορήγηση 
αδειών φύτευσης 

στον Ν.Ημαθίας οδηγεί 
σε συρρίκνωση 

άλλη μια καλλιέργεια»
Από τον Σύνδεσμο Οινοποιών & Αμπελουργών Νά-

ουσας γνωστοποιούνται τα εξής:
Ανάστατος είναι ο αγροτικός κόσμος του νομού Ημαθί-

ας αφού η διαμόρφωση των κριτηρίων οδήγησε σε σκαν-
δαλώδη εξαίρεσή του από την χορήγηση νέων αδειών φύ-
τευσης, μιας και δεν εγκρίθηκε ούτε μισό στρέμμα από τα 
186 που είχαν ζητηθεί και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Η επίκληση αδιάβλητων κριτηρίων δεν μπορεί να κα-
λύψει την κατάφωρη αδικία, η οποία επαναλαμβάνεται 
αδιαλείπτως τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύει το λαν-
θασμένο των κριτηρίων και την αναγκαιότητα αλλαγής 
των. Οι επιπτώσεις είναι πολλές, πρώτα και κύρια για το 
εισόδημα των πολύπαθων αγροτών του Νομού, λόγω και 
του εμπάργκο στις εξαγωγές ροδάκινου, αφού μια παρα-
δοσιακή καλλιέργεια της περιοχής εξαναγκάζεται σε συρρί-
κνωση και οι εναλλακτικές είναι ελάχιστες.

Εξίσου σημαντικό όμως για το σύνολο του αμπελοοινι-
κού τομέα της χώρας μας, είναι η εγκατάλειψη την σημα-
ντικότερης ζώνης παραγωγής ερυθρών οίνων Ονομασίας 
Προέλευσης, της περίφημης Νάουσας, στην οποία μέσω 
στρατηγικού σχεδιασμού έχουμε επενδύσει τα τελευταία 
χρόνια. 

Δεν υπάρχει επιχείρημα να δικαιολογήσει το καταστρο-
φικό για την περιοχή μας αποτέλεσμα της κατανομής των 
νέων αδειών φύτευσης και ο αμπελουργικός κόσμος με 
τους φορείς που τον εκπροσωπούν ζητά άμεση δικαίωση 
με ανατροπή της αρνητικής αυτής εξέλιξης. 

Πλέον καθίσταται επιτακτική η τροποποίηση του τρό-
που κατανομής νέων αδειών φύτευσης από τρείς ομάδες 
περιφερειών, όπως ισχύει σήμερα, σε ένα αμιγώς περι-
φερειακό μοντέλο (όπως προβλέπει η Ενωσιακή Νομοθε-
σία), σύμφωνα με το οποίο οι άδειες φύτευσης θα κατα-
νέμονται σε κάθε περιφέρεια της χώρας ξεχωριστά και θα 
ισοδυναμούν στο 1% των εκτάσεων της Περιφέρειας  που 
είναι φυτεμένη με οινάμπελα .

• ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

• ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

• ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑ 



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Το πανεπιστημιακό άσυλο λειτούργησε επί δεκα-
ετίες ως ιερό τοτέμ για σύμπασα την αριστερά. Η 
βασική λειτουργία του ήταν η υπενθύμιση του αντι-
στασιακού της παρελθόντος, η διαρκής ηρωοποίηση 
των στελεχών της. Αυτός ήταν άλλωστε κι ο λόγος 
που ο «μάγος» της πολιτικής σημειολογίας Ανδρέας 
Παπανδρέου έσπευσε να κατοχυρώσει ως θεσμό, κάτι 
που ήταν ήδη ξεπερασμένο από την εξέλιξη των γεγο-
νότων. Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1980 είχε αφήσει 
μακράν πίσω της τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών, το αστυνομοκρατούμενο κράτος, τις 
διώξεις για ιδεολογικούς λόγους. Η μεταπολίτευση, με 
πρωτοπόρο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, είχε θεσμι-
κά κατοχυρώσει τις συνταγματικές ελευθερίες και το 
δημοκρατικό πολίτευμα, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που 
η χώρα μπόρεσε με το «σπαθί» της να εισέλθει στην 
ευρωπαϊκή ελίτ της εποχής, στην ΕΟΚ. 

Ωστόσο, η αριστερή «μυθολογία», που τρέφεται από 
την αναπαραγωγή των συμβολισμών της, συνέχισε να 
αναφέρεται στο πανεπιστημιακό άσυλο ωσάν να βρισκό-
μαστε σε ένα αυταρχικό κράτος διώξεων και καταπίεσης. 
Πολύ γρήγορα, ο θεσμός του πανεπιστημιακού ασύλου 
μεταμορφώθηκε στο αντίθετο αυτού για το οποίο υποτίθεται 

ότι δημιουργήθηκε. Αντί της απρόσκοπτης διακίνησης των 
ιδεών εντός των ακαδημαϊκών χώρων, γιγαντώθηκαν εστίες 
αυταρχισμού και επιβολής απόψεων και συμπεριφορών. 
Οργανωμένες ομάδες, ασκώντας ανοιχτά τραμπουκισμό 
και πρακτικές βίας, κανόνιζαν αυθαίρετα τι επιτρέπεται 
να ειπωθεί και τι όχι στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ποιες 
αποφάσεις έπρεπε να πάρει η σύγκλητος, ποιοι θα προ-
σκαλούνταν ως ομιλητές, σε ποιους θα απονέμετο ο τίτλος 

του επίτιμου καθηγητού. Άπειρα τα 
τραγελαφικά φαινόμενα των προ-
ηγούμενων ετών στα ανά την επι-
κράτεια πανεπιστήμιά μας: κτίσιμο 
των γραφείων καθηγητών, προ-
πηλακισμοί και βίαιες επιθέσεις σε 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
βίαιες παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις 
εντός των Πανεπιστημίων, που ο-
δήγησαν ακόμη και στην ματαίωσή 
τους, τρομοκράτηση φοιτητών και 
υπαλλήλων, μετατροπή πανεπι-
στημιακών χώρων σε ορμητήρια 
πάσης φύσεως μπαχαλάκηδων. Κι 
αυτά πάντοτε υπό το προοδευτικό 
κάλυμμα, που προφανώς όλα τα 
επιτρέπει!

Παράλληλα, όμως, το νοσηρό 
αυτό περιβάλλον επέτρεψε μοι-
ραία και την ανεμπόδιστη δράση 
εντός των Πανεπιστημίων κάθε 
είδους παραβατικών στοιχείων, 
που σχετίζονται για παράδειγμα 
με το εμπόριο ναρκωτικών ή το 
παρεμπόριο. Ως εκ τούτου, το πε-
ριβόητο άσυλο των ιδεών κατέστη 
άσυλο ανομίας και παρανομίας, 
μια χαίνουσα πληγή για ένα ευ-
νομούμενο πολιτισμένο κράτος. 
Η κατάργησή του, επομένως, ιδι-
αίτερα με την μορφή που έλαβε 
από τον πρώην υπουργό Παιδείας 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γαβρόγλου, ήταν 
ένα, σχεδόν, καθολικό κοινωνικό 
αίτημα. Κι αυτό έπραξε η κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας, από 
τον πρώτο μήνα που ανέλαβε την 
εξουσία, όπως ακριβώς είχε δε-
σμευτεί προεκλογικά.

Ωστόσο, το στοίχημα να απο-
κατασταθεί η ελευθερία και η νο-
μιμότητα στα Πανεπιστήμια δεν 
έχει ακόμη κερδηθεί. Ο νόμος δη-
μιουργεί τις προϋποθέσεις για να 
περάσουμε στην ομαλότητα, αλλά 
θα πρέπει να εφαρμοστεί απαρέ-
γκλιτα. Γιατί είναι βέβαιο ότι όσοι 
βολεύονταν με την προηγούμενη 
νοσηρή κατάσταση θα αντιδρά-
σουν, έχοντας και τις «πλάτες» 
όσων συνεχίζουν να ποντάρουν 
στις παλιές μικροκομματικές συ-
νταγές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η οριστική νίκη της κυβέρνησης 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο μέ-
τωπο του ασύλου θα έχει όχι μό-
νον ουσιαστική αλλά και μεγάλη 
συμβολική αξία.

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος 
είναι πρόεδρος της Διαρκούς 
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, 
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύ-
νης της Βουλής, βουλευτής Λα-
ρίσης της Νέας Δημοκρατίας.

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Η θέση της ΕΣΕΕ 
για δημοσιεύματα 

περί απελευθέρωσης 
λειτουργίας 

καταστημάτων τις Κυριακές

Σχετικά με  δημοσιεύματα περί απελευθέρωσης λειτουργίας καταστημάτων τις Κυρια-
κές, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Τα τελευταία χρόνια είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, που θέλει την απελευθέρωση των 
καταστημάτων τις Κυριακές να «μπαίνει» εμβόλιμη περίπου στο τέλος του καλοκαιριού 
και πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Φέτος, το θέμα επανέρχεται με «πληροφορίες» που δημοσιεύονται σήμερα και ανα-
παράγονται σε αρκετά μέσα ενημέρωσης.  Αν δεν πρόκειται για απλή προσπάθεια ανα-
κάλυψης «ειδήσεων», που το μήνα Αύγουστο είναι συνήθως λιγότερες, τότε πρόκειται 
για απόπειρα ορισμένων κύκλων να αναθερμάνουν ένα ζήτημα, στο οποίο έχει γυρίσει 
την πλάτη της η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας.  

Η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης καλύπτει απόλυτα τις θέσεις της ΕΣΕΕ και του 
ελληνικού εμπορίου, όπως εκφράστηκε στις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Πέτσα που ρητά α-
νέφεραν ότι η απελευθέρωση δεν συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα της Κυβέρνησης και 
χαρακτήρισαν επαρκές το ισχύον πλαίσιο ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων 
τις Κυριακές. 

Για τον εμπορικό κόσμο της χώρας είναι αυτονόητο πως η κυβέρνηση που στηρίζει 
τη μεσαία τάξη και τους ανθρώπους της αγοράς δεν πρόκειται να βάλει βόμβα στα θεμέ-
λια της συμφωνίας που έχει μαζί μας.

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 

Σεμινάρια Αγγλικών 
στο πλαίσιο 

των συνοδευτικών δράσεων 
ΤΕΒΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοή-
θειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από την κοινωνική σύμπραξη 
Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ, γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η διαδικασία ενημέρωσης των ω-
φελούμενων του ΤΕΒΑ μέσω του Call Center για τα σεμινάρια Αγγλικών που θα 
πραγματοποιηθούν τους προσεχείς μήνες, με το παρακάτω μήνυμα:

Στα πλαίσια των Συνοδευτικών Δράσεων του ΤΕΒΑ, ξεκίνησε η διαδικασία ε-
νημέρωσης των ωφελούμενων μέσω του Call Center, για τα σεμινάρια Αγγλικών 
που θα πραγματοποιηθούν τους προσεχείς μήνες, με το παρακάτω μήνυμα:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το επόμενο διάστημα, στα πλαίσια των 
Συνοδευτικών Δράσεων του ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια αγγλικής 
γλώσσας. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και δωρεάν γραφική ύλη. Παρα-
καλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή τηλεφωνικά ή με μήνυμα στα παρακά-
τω τηλέφωνα:

Από σταθερό (χωρίς χρέωση): 800 100 1775 Από κινητό: 690 8244 836 E-
mail:teva.upostiriksi@gmail.com Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες 
που υποβάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.»

Τα σεμινάρια αγγλικής γλώσσας αποτελούν μια συντονισμένη προσπάθεια ε-
νίσχυσης των γνώσεων και εκμάθησης της γλώσσας τόσο για την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των ενδιαφερομένων, πιο άμεσα για τους ενήλικες και μελλοντικά 
για τους ανήλικους ωφελούμενους, όπως επίσης και για τη δημιουργία ενδιαφέ-
ροντος προς τις ξένες γλώσσες.

Ταυτόχρονα οργανώνονται οι ημερίδες και οι επιτόπιες ενημερώσεις για την 
ομάδα Α και την ομάδα Γ των Συνοδευτικών Δράσεων. Αυτές σχετίζονται για την 
Α ομάδα με θέματα υγείας και υγιεινής και για την ομάδα Γ με θέματα κοινωνικο-
ποίησης των παιδιών.

Το στοίχημα του ασύλου...



ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΚΗ
 

 Ευτυχώς υπάρχει  σκέπαστρο! Αυτό είπα όταν διατρέχοντας την δημοτική οδό Κουλούρας Μελίκης  και μερικές 
εκατοντάδες μέτρα πριν την Μελίκη, είδα  στ αριστερά μου ένα ωραιότατο στέγαστρο το οποίο δυστυχώς φιλοξενούσε 
«Μακάβριο υλικό». Άδεια μπουκάλια φυτοφαρμάκων, σακούλες πλαστικές,  στοιβαγμένα άναρχα ,περίμεναν  την α-
πομάκρυνσή τους από κάποιον αρμόδιο .Φυσικά όχι από τον αγρότη ο οποίος εφοδιάζεται νερό από τον κρουνό που 
υπάρχει εγκατεστημένος εκεί, ο οποίος αγρότης  μέσα στην παραζάλη του ,αφού αδειάσει  στο βυτίο του το περιεχό-
μενο του φυτοφαρμάκου από την συσκευασία που το εμπεριέχει  μπουκάλι πλαστικό ή χαρτόκουτο, στην συνέχεια το 
εναποθέτει στον σωρό και περιμένει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να φροντίσει για την απομάκρυνσή τους κατά 
τον καλύτερο τρόπο. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με αποτέλεσμα από την συνεχή διαβροχή που γίνεται από τα 
νερά που χύνονται όταν ξεχειλίζει το βυτίο ή όταν γίνονται λανθασμένες ή άγαρμπες κινήσεις όπως θα λέγαμε, τα 
υπολείμματα των φαρμάκων  να μεταφέρονται σε παρακείμενο αύλακα και να βαλτώνουν με τις όποιες γνωστές επι-
πτώσεις στον υδροφόρο  ορίζοντα.  Επιτέλους διερωτώμαι όπως και πολλοί άλλοι ,μέχρι πότε αυτός ο λαός θα είναι 
εγκλωβισμένος στα γρανάζια της γραφειοκρατίας για τα διάφορα που του προκύπτουν κατά την  πορεία  στο διάβα της 
ζωής του ; Μέχρι πότε οι υπηρεσίες και οι φορείς θα συνετιστούν και θα μάθουν να  αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους 
και να πράττουν τα  ευκόλως εννοούμενα εύλογα,  ώστε οι πολίτες απερίσπαστοι να ασχολούνται με  το καθ αυτό έργο 

τους; Μέχρι πότε θα διερωτώμεθα και θα λέμε γιατί 
σ΄ αυτόν τον ευλογημένο τόπο να συμβαίνουν όλα 
αυτά; ΄Ελεος φτάνει πια, ας επέμβει και κάποιος 
χριστιανός  Εισαγγελέας!

                                                                                                                  
Γουγουλέφας Ε.
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Δημοτικούς και τοπι-
κούς συμβούλους, που 
για προσωπικούς λόγους 
απουσίαζαν από την επί-
σημη ορκωμοσία της νέας 
Δημοτικής Αρχής στις 19 
Αυγούστου, όρκισε χθες το 
μεσημέρι στο Δημαρχείο 
Βέροιας ο δήμαρχος κ. 
Κώστας Βοργιαζίδης.

Κλήθηκαν για να ορκι-
στούν οι: Άρης Λαζαρίδης 
(δημοτικός σύμβουλος 
Βέροιας) και οι τοπικοί: 
Γιάννης Στογιάννης, Χαρά-
λαμπος Χατζηκυριακίδης, 
Αντώνης Ζερκούλης, Κώ-
στας Μουρατίδης, Ηλίας 
Γαλάνης, Γιώργος Τόπης, 
Βασίλης Κακαγιάννης, Βα-
σίλης Θεοχαρόπουλος, 
Μιλτιάδης Λαμπριανίδης, 
Κώστας Δαμιανίδης, Αλέ-
ξανδρος Ταχταζής, Αντώ-
νης Δελησάββας, Κυριάκος 
Κιουτάχαλης, Πασχάλης 
Σπυριδόπουλος, Χρυσο-
βαλάντης Τσίλης, Κατε-
ρίνα Ορφανίδου, Σπύρος 
Ακριβόπουλος, Γιώργος 
Βλάχος, Γιάννης Μιχαηλί-
δης και Παρασκευή - Ζωή 
Λιάπη. Από τους παραπά-
νω απουσίαζαν και πάλι 
3-4 τοπικοί σύμβουλοι που 
αναμένεται να ορκιστούν μέ-
χρι να λάβουν τα καθήκοντά 
τους.

(φωτο 
Πληροφοριοδότης)

Περιφερειακή Ενότητας Ημαθίας: 
Στις 15 Οκτωβρίου

 η έναρξη συγκομιδής 
ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward

Η Περιφερειακή Ενότητας Ημαθίας ενημερώνει:

   1. έχουν καταργηθεί οι αποφάσεις κοπής των ακτινιδίων των ΔΑ.Ο.Κ. 
των Π.Ε. 

   2. ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής της ποικιλίας Hayward 
για όλη τη χώρα η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και ως ημερομηνία έναρξης της 
περιόδου εμπορίας για την εγχώρια αγορά η 1η Νοεμβρίου κάθε έτους. 

   3. για όλες τις υπόλοιπες ποικιλίες η κοπή των ακτινιδίων επιτρέπεται 
εφόσον τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει φυσιολογικά 6,2°  Brix ή μέση περιεκτι-
κότητα σε ξηρά ουσία 15%.

   4. οι εισαγωγείς – εξαγωγείς διασφαλίζουν ότι κατά το στάδιο της εξαγω-
γής – εισαγωγής οι παρτίδες των ακτινιδίων έχουν αποκτήσει βαθμό Brix  6,2°  
Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

   5. οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που 
έπονται της τυποποίησης – συσκευασίας, εισαγωγής και της εξαγωγής, αφού 
αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5° Brix.

    6. τα ακτινίδια μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς 
εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων –συσκευαστηρίων που βρίσκονται αποκλει-
στικά και μόνο εντός της χώρας.

    7. οι τυποποιητές/συσκευαστές υποχρεούνται να καταχωρούν συγκεκρι-
μένα στοιχεία που αφορούν σε κάθε εισερχόμενη ποσότητα ακτινιδίων από 
τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις τους, το αργότερο μέχρι το τέλος της 
επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της, στην Ψηφι-
ακή Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «δηλώσεις

Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία»
8. καθορίζεται το βάρος των συσκευασιών για παρτίδες ακτινιδίων που δι-

ακινούνται, στα 20 κιλά κατά το μέγιστο

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νέστορ και της 
Βασίλου, το γένος Μισοκεφάλου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
του Χρήστου και της Κωνσταντίας, 
το γένος Ζουρλαδάνη, που γεννή-

θηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθί-
ας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ευχαριστίες
Η Ομάδα Εθελοντών Πολυπλατανου ευχαριστει τους:Λά-

ζαρο Τσαβδαριδη, Καρανικόλα Νικόλα, Μπαρτζωκα Τάσο, 
Καρασαρλιδου Φρόσω, Κουτσογιαννη Νίκο, Καρατζουλα 
Νίκη, Νεστοροπουλο Απόστολο, Δαγγα Στέλιο, Βασιλείου 
Γεώργιο, Μπαλτατζιδου Δώρα, Αδαμιδη Παύλο, Αραμπατζη 
Στέλλα, τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων ΧΑΡΙΕΣ-
ΣΑΣ - Επισκοπής και του πρώην Δήμου ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ. 
Τα ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ , την ΕΡΤ3 και φυσικά τους ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ που από την πρώτη στιγμή συμπορεύθη-
καν μαζί μας στην ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για την ανάδειξη του σο-
βαρού αυτού προβλήματος του ταλανίζει εδώ και χρόνια την 
περιοχή και τον νόμο μας. (αν ξεχάσαμε κάποιον ζητούμε 
συγνώμη εκ των προτέρων)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ!!! 

Έδωσαν όρκο χθες 
δημοτικοί και τοπικοί

 σύμβουλοι που 
δεν ορκίστηκαν

 στην επίσημη τελετή
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CMYK

Θετικά μηνύματα άφησε 
η ΒΕΡΟΙΑ στο Σαβ-
βατιάτικο φιλικό των 

«Ζωσιμάδων». Η ομάδα του 
Σάκη Θεοδοσιάδη αναδείχθη-
κε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό 
ΠΑΣ Γιάννινα, που αγωνίζεται 
σε μεγαλύτερη κατηγορία, 
δείχνοντας το καλό της πρό-
σωπο στο μεγαλύτερο μέρος 
της αναμέτρησης.

Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή 
στον ανασταλτικό τομέα περιορίζοντας τα 
ατού του ΠΑΣ, ενώ αντίθετα προβλημά-
τισε δημιουργικά, όπου περιμένει περισ-
σότερα πράγματα από τον Νίκο Ζούρκο 
που ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο. 
Επιθετικά ήταν ακίνδυνη σε όλο το πρώτο 
45λεπτο. Στην επανάληψη οι Βεροιώτες 
είχαν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, 
ανέλαβαν την πρωτοβουλία και έχοντας 
σε πολύ καλή μέρα τους Μπλέτσα και 
Βεργώνη δημιούργησαν αρκετές επικίν-
δυνες καταστάσεις στην περιοχή των γη-
πεδούχων και πέτυχαν ένα τέρμα με τον 
Κανούλα.

Στο πρώτο ημίχρονο έγινε παιχνίδι 
κέντρου με τον ΠΑΣ Γιάννινα να έχει την 
πρωτοβουλία των κινήσεων μετά το 15΄, 
αλλά να μην μπορεί να απειλήσει τον Βο-
σνιάδη, εκτός από μία περίπτωση στο 18’ 
όταν σουτ του Καρτάλη έξω από τη μεγά-
λη περιοχή απέκρουσε ο γκολκίπερ της 
«Βασίλισσας». Στην επανάληψη και παρά 
τις πολλές αλλαγές, ανέβηκε ο ρυθμός 
του αγώνα με τη ΒΕΡΟΙΑ να παρουσιάζει 
καλύτερο πρόσωπο μεσοεπιθετικά. Έτσι 
είχε μια καλή ευκαιρία με τον Βεργώνη 
στο 65΄ αλλά το χλιαρό πλασέ που έκανε 
μπλόκαρε ο Γιαννίκογλου.

Το γκολ για τη «Βασίλισσα» δεν άργη-
σε να έρθει. Στο 69΄ ο Κανούλας δέχθηκε 
ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας 
του ΠΑΣ από τον Βεργώνη και με πλασέ 
έκανε το 0-1.

Ο ΠΑΣ προσπάθησε στην συνέχεια 
για την ισοφάριση και τα κατάφερε στο 
83’ όταν ο Παμλίδης κέρδισε κόντρα στη 
γωνία της περιοχής, βγήκε τετ-α-τετ με 
τον Μπλατσιώτη, γύρισε στον Λιάσο για 

να σιγουρέψει το γκολ και ο νεαρός χαφ 
του ΠΑΣ από κοντά ισοφάρισε σε 1-1! Στα 
τελευταία λεπτά οι Βεροιώτες είχαν δύο 
σουτ με τους Μπλέτσα και Στάμου που 
δεν βρήκαν στόχο, με το ισόπαλο σκορ να 
μένει έως το φινάλε της αναμέτρησης.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο 

Σπύρος Ζαμπαλάς με βοηθούς τους Κώ-
στα Λιόντο και Θανάση Θανασιά (ΕΠΣ 
Ηπείρου).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Περιστερίδης, Σκόν-
δρας, Πανουργιάς, Καρτάλης, Κάστρο, 
Μπουκουβάλας, Οικονομόπουλος, Ξυ-
δάς, Ελευθεριάδης, Πάντοβατς, Κρίζμαν.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι Σιό-
ντης, Αποστολόπουλος, Πίτου Γκαρσία, 
Ζιούλης, Νικολιάς, Νουμέτς, Παμλίδης, 
Πηλιός, Ζώγκος, Λώλης, Γιανίκογλου, 
Λιάσος.

ΒΕΡΟΙΑ: Βοσνιάδης (57΄Μπλατσιώ-
της), Μουχάλης (57΄ Ζούρκος Αλ.), Λεφί-

δης (59΄ Τρούπκος), Στάμου, Μαραγκός 
(63΄Μουρατίδης), Βεργώνης (87΄ Βασίλ-
τσης), Ζούρκος Ν. (46΄ Πολύζος), Πέντα 
(46΄ Μπλέτσας), Μελικιώτης (60΄ Μανιώ-
της), Κανούλας (80΄Ιωάννου), Σκαθαρού-
δης (59΄ Σιμόνι).

πηγή: kerkidasport.gr

Θετικά μηνύματα για τη ΒΕΡΟΙΑ,
1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα



Πραγματοποιή-
θηκε το Σάβ-
βατο  24 & την 

Κυριακή 25 Αυγούστου 
το ορεινό αγωνιστικό 
διήμερο Seli mountain 
running.

Με βοηθό τις τέλειες καιρικές 
συνθήκες η διοργάνωση ολοκλη-
ρώθηκε με απόλυτη επιτυχία , α-
φήνοντας πίσω της  τις καλύτερες 
εντυπώσεις  σε δρομείς και επι-
σκέπτες.

Με 500 συνολικά δρομείς σε ό-
λα τα αγωνίσματα, οι διοργανωτές 
έβαλαν την σφραγίδα τους ώστε ο 
αγώνας αυτός να καθιερωθεί ως 
θεσμός.

Σε ένα άριστα οργανωμένο πε-
ριβάλλον η διοργάνωση εμφανί-
στηκε έτοιμη να φιλοξενήσει και 
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις  
δρομέων και επισκεπτών, έχοντας 
ετοιμάσει έναν άριστα οργανω-
μένο και φωτισμένο περιβάλλο-
ντα  χώρο για τους κατασκηνωτές 
, ένα πραγματικά υποδειγματικό 
αγωνιστικό τερέν τόσο στο χώ-
ρο της εκκίνησης και του τερματι-
σμού όσο και στα μονοπάτια των 
διαδρομών. Η καρέκλα του χιο-
νοδρομικου  λειτούργησε δωρεάν 
παρέχοντας μια ωραία εικόνα και 
θέα της γύρω περιοχής στους ε-
πισκέπτες.

Σχολιάζοντας με λίγα λόγια και 
το αγωνιστικό κομμάτι , έγινε ένας 
πραγματικά συναρπαστικός αγώ-
νας των 24,4 χλμ με νικητή τον 
Δημήτρη Θεοδωρακάκο και δεύτε-
ρο τον Κοσμά Πλακετα.  Ακολού-
θησαν πολύ επώνυμοι δρομείς , 
γεγονός που φανέρωσε οτι ο α-
γώνας μας είναι στις προτιμήσεις 
των Ελίτ αθλητών της Ελλάδας.

Τον αγώνα τον γυναικών κέρ-
δισε η Τζαλοκώστα Δήμητρα. Νι-
κητές στο Vertical  ήταν  στους 
άνδρες ο Σελιώτης Δημήτρης 
Μητρούλας και στις γυναίκες η 
Παπατραιανου Ευδοξία και στα 
5,5 χλμ νικητής στους άνδρες ο 
νεαρός Θυμιόπουλος Κώστας και 
στις Γυναίκες η Ρήγα Σοφία.

Τα αριθμητικά δεδομένα του 
αγώνα είναι τα εξής: στα 24,4χλμ 
συμμετείχαν 200 συνολικά δρο-
μείς, στο Vertical 52 , στα 5,5χλμ 
126 , στα 1300μ ηλικιών Δημο-
τικού 80 και στα 2200μ ηλικιών 
Γυμνασίου 18.

Όλο αυτό το επιτυχημένο 
event  ήταν αποτέλεσμα συνδιορ-
γάνωσης  της  Επιτροπής διοίκη-
σης του Εθνικού Χιονοδρομικού 
Κέντρου Σελίου, του τμήματος  
Αθλητισμού Κ.Α.Π.Α. του Δήμου 
Βέροιας, του Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας  ,του  Συλλόγου 
Δρομέων Βέροιας και του ΟΚΑ Βι-
κέλας .  Υποστηρικτές της διοργά-
νωσης ο ΠΤΟΣ (Πολιτιστικός του-
ριστικός όμιλος Σελίου) η ΛΕΜΟΒ 
(Λέσχη μοτοσυκλέτας) η ομάδα 
River Enduro , o ΣΧΟΒ (Σύλλογος 
χιονοδρόμων ορειβατών Βέροιας) 
, ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλ-
λογος Καλιθέα, η ΟΜΑΚ (Ομαδα 
αντιμετώπισης καταστροφων Κα-
λαμαριάς) η ομάδα Sportstraining-
Karagiannis, ο Φούρνος Φυτίκα 
(ο Δημήτρης Φυτικας βοήθησε 
στην αναγνώριση και ανεύρεση 
μονοπατιών).

Τις υπηρεσίες τους και τα οχή-
ματα τους προσέφεραν ,οι εργα-

ζόμενοι του Εθνικού Χιονοδρομι-
κού κέντρου που εδώ και ένα μή-
να εργάζονται για την καθαριότητα 
και την διάνοιξη των μονοπατιών, 
ο  Ιατρός Παθολόγος Αποστολί-
δης Δημήτριος  (Μέλος του Δ.Σ 
του Σ.Δ. Βέροιας ) ο Ιατρός Αγ-
γειοχειρουργος  Φύκατας Πέτρος 
, το all about Massage (υπηρεσί-
ες μασαζ αποκατάστασης στους 
δρομείς του Φώτη Κωνσταντάκου 
) ) , η ΤΟΥΟΤΑ Πόδας με την πα-
ραχώρηση οχήματος HILUX (για 
ένα μήνα) για την διευκόλυνση 
των μεταφορών και μετακινήσε-
ων , την ιδιωτική κλινική Ευαγγε-
λισμό και τον οδηγό της για την 
παραχώρηση Ασθενοφόρου , το 

Γεωπονικό κέντρο ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ για την παραχώρη-
ση οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες 
του αγώνα, τον κ.Μητρούλα και 
την οικογ. Νεραντζάκη για την δι-
άθεση στην διοργάνωση μοτοσυ-
κλετών (γουρουνες), τον σύλλογο 
Ψηφιδωτο για την παραχώρηση 
κιγκλιδωμάτων και άλλων υλικών 
και τέλος τον Αναγκαστικό Δασικό 
Συνεταιρισμό Σελίου για την διευ-
κόλυνση μας ώστε  να διεξαχθεί 

ο αγώνας στην δασική περιουσία 
του Συνεταιρισμού

Η Διοργάνωση Seli mountain 
running ευχαριστεί θερμά όλους 
τους εθελοντές για την προσφορά 
των υπηρεσιών τους το διήμερο 
των αγώνων και αισθάνεται την 
υποχρέωση να αναφέρει τους αν-
θρώπους αυτούς .

Ευχαριστεί   την Δ/ση Δασών 
Ν. Ημαθίας , τον αναγκαστικό 
ΔΑΣΙΚΟ Συνεταιρισμό Σελίου, 
τα μέλη  του Συλλόγου Δρομέων 
Βέροιας, τα μέλη του ΠΤΟΣ , τα 
μέλη της ομάδας  river enduro, τα 
μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καλλιθέας, τα μέλη του ΣΧΟΒ, 
το προσωπικό του Χιονοδρομι-

κού Κέντρου Σελίου, τον σύλλογο 
Ψηφιδωτο, και όλους τους μεμο-
νωμένους εθελοντές που προσέ-
φεραν τις υπηρεσίες τους για να 
υπάρξει αυτό το ομορφο αποτέ-
λεσμα.

Ευχαριστούμε θερμά τους χο-
ρηγούς μας που χωρίς αυτούς 
δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει 
οικονομικά και πρακτικά η διορ-
γάνωση:

Μέγαλοι Χορηγοί ο Γιάγκολου 

Αναστάσιος  (Καφές Γιάγκο-
γλου) και ο Καράς Κώστας 
(Καραγαβριηλίδης) με την εται-
ρία Simply Fruit

.Την  Monde & Urban 
Noulikas

.Το Κατάστημα Αθλητικών 
ειδών snowland

.Το Κατάστημα Αθλητικών 
ειδών SportsMania

.την TOYOTA Πόδας

.Την BMW Servis - Νταλι-
μπίρας Γιωργος

.την Θερμοτεχνική Μάρτος

.Την SALOMON αθλητικός 
εξοπλισμος

.την BUFF αθλητικός εξο-
πλισμός

.το πρατήριο καυσίμων Ε-
ΚΟ  ΚΑΛΙΑΡΙΔΗΣ

.Τον Συνεταιρισμό ΝΕΟΣ Α-
ΛΙΑΚΜΩΝ

.To cafe Άρωμα

.Την εταιρεία Forever με την 
Aloe Vera και αλλα διατροφικά 
προϊόντα

.τους Αφους Μπαζακα χο-
ρηγία Νερών

.τους Φούρνους Κόγια για 
την χορηγία Πιτας

.Τα Παραδοσιακά Προϊόντα 
ΚΑΝΔΥΛΑΣ

.Alexander Fruit για την χο-

ρηγια μπανάνες
.Το κατάστημα τυροκομικών 

προϊόντων Διά Τυρός και Βουτύ-
ρου

.Το café – Bar ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ

.Το Σαλέ Βέρμιο

.Την εταιρεία Exoplismos (εξο-
πλισμοί καταστημάτων)

Αφήνουμε να ευχαριστήσουμε 
στο τέλος τον τοπικό τύπο αλλά 
και τον χορηγό επικοινωνίας ΕΤ3

Είμαστε υποχρεωμένοι να ευ-
χαριστήσουμε ιδιαίτερα , ορισμέ-
να τοπικά μαζικά μέσα ενημέρω-
σης της Βέροιας που πραγματικά 
προωθούν την διοργάνωση μας 
εδώ και πολύ καιρό, αλλά και την 
επομένη ημέρα διαθέτοντας δω-
ρεάν όλο το υλικό που με ώρες 
ολόκληρες ανάκτησαν κατά την 
διαρκεια των αγώνων .

Το Veria net και ο Πληροφο-
ριοδότης σε όλα τα σημεία των 
διαδρομών απαθανατούσαν με 
εικόνες και βιντεο τον αγώνα

Η Εφημερίδα ΛΑΟΣ  και το site 
laosnwes.gr Λ και το Penna press 
2 ημέρες ήταν παρόν στην διορ-
γάνωση.

Ευχαριστούμε επίσης για  
την προώθηση του αγώνα μας 
και τα ρεπορτάζ τους Φαρετρα , 
Sportorama, Βεροιώτη και γενι-
κότερα τον τοπικό τύπο για την 
υποστήριξη.

13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 11ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

CMYK

Με μεγάλη επιτυχία έγινε ο 2ος αγώνας
«Seli mountain running» 
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Ικανοποιημένος από την συνολική 
εικόνα της ομάδας του και ιδιαίτερα 
από την αμυντική της λειτουργία, 

ήταν ο προπονητής της Βέροιας Σάκης 
Θεοδοσιάδης μετά την αναμέτρηση 
στα Γιάννινα, επί του ΠΑΣ που από 
την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα 
αγωνίζεται στην Superleague 2. Μετά 
την λήξη της συγκεκριμένης αναμέτρη-
σης, ο τεχνικός ηγέτης της «Βασίλισ-
σας¨δήλωσε στο kerkidasport.gr:

«Ήταν ένα φιλικό προετοιμασίας με έναν αντίπα-
λο μεγαλύτερης κατηγορίας. Αυτό όμως πέρα από 
το τελικό σκορ και από την εικόνα και σε σχέση με 
το τελευταίο φιλικό, είναι να βελτιώνουμε πράγματα. 
Σήμερα πραγματικά η ομάδα βελτίωσε πράγματα ει-
δικά στην αμυντική της λειτουργία. Ήταν πολύ στιβα-
ρή, πολύ ξεκάθαρη και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο 

ξεδιπλώσαμε τις αρετές 
μας και στο επιθετικό 
κομμάτι, γιατί είχαμε 
γκολ, δημιουργήσαμε 
πολλές προϋποθέσεις 
να πετύχουμε κι άλλο. 
Θεωρώ ότι είμαστε σε 
καλό δρόμο και δίνω 
συγχαρητήρια στα παι-
διά γα την προσπάθεια 
που κάνουν, για την κα-
θημερινή σκληρή δου-
λειά. Δυναμώνουμε…

Ο στόχος είναι τα 
παιχνίδια από τα φιλικά 
να βλέπουμε τι γίνεται 
πέρα από το σκορ. Δεν 
μας  ξεγελάνε οι εμφα-
νίσεις αυτές και τα απο-
τελέσματα. Εμείς ξέρου-
με τι θέλουμε και ποιοι 
είμαστε. Το πιο σημα-
ντικό είναι οι παίκτες να 
αντιλαμβάνονται τα ερε-

θίσματα που βρίσκουμε σε κάθε παιχνίδι, να χτίζου-
με πάνω στα δυνατά μας σημεία και να μηδενίζουμε 
τις αδυναμίες μας.

Βλέποντας απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος 
είναι στη παραπάνω κατηγορία και έχει ξεκάθαρο 
στόχο το πρωτάθλημα, είχαμε σε υψηλό επίπεδο 
τακτική στην αμυντική λειτουργία. Ο αντίπαλος δεν 
δημιούργησε ούτε μία φάση και αν εξαιρέσουμε τα 
τελευταία πέντε λεπτά που άνοιξε το παιχνίδι και ο 
αντίπαλος πέτυχε το γκολ και βρήκε κάποιους δια-
δρόμους και θα μπορούσε να το γυρίσει , μόνο έτσι 
απειληθήκαμε.

Στο πρώτο ημίχρονο εγκλωβίσαμε τον αντίπαλο 
στο να μπορέσει να βγάλει την ποιότητά του και να 
μας δημιουργήσει φάσεις. Από κει και πέρα όσο 
περνούσε η ώρα πιστεύω ότι το παιχνίδι  το γυρίσα-
με προς την πλευρά μας. Αρχίσαμε να πιστεύουμε 
περισσότερο ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε το παι-
χνίδι και αυτή είναι η λέξη-κλειδί . Όταν βρίσκεις την 
ισορροπία σου, σιγά σιγά διεκδικείς και το παιχνίδι».    

πηγή kerkidasport.gr

Από την Ακαδημία Ποδοσφαί-
ρου Βέροιας ανακοινώθηκαν 
τα εξής: Με χαρά ανακοινώ-

νουμε την έναρξη των προπονήσεων 
των τμημάτων υποδομής της Ακα-
δημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας για 
την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. 
Συνεχίζουμε για 26η χρονιά δίπλα 
στα παιδιά της πόλης μας.

Οι συστάσεις ίσως περιττές, η συνταγή δεν αλ-
λάζει καθώς μας ξέρετε και μας εμπιστεύεστε. Εν-
δεικτικό είναι το γεγονός πως από την πρώτη μέρα 
λειτουργίας της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας 
έως σήμερα έχουν γαλουχηθεί στους κόλπους της 
πάνω από 2.100 αθλητές της πόλης μας!

Συνεχίζουμε, λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να παί-
ζουμε, να χαιρόμαστε, να αθλούμαστε. 

Παρουσίαση και ημέρα έναρξης τμημάτων:
Κ14: Έναρξη Τρίτη 27/8 ώρα 17.15’ Γήπεδο 

Γεωργιανών
Προπονητής: Τρούπκος Θωμάς

Κ12: Έναρξη Δευτέρα 2/9 ώρα 17.15’ Γήπεδο 
Γεωργιανών

Προπονητής: Ακριτίδης Γιώργος

Κ10: Έναρξη Δευτέρα 2/9 ώρα 17.15’ Γήπεδο 
Γεωργιανών

Προπονητής: Τσιλώνης Νίκος

Κ8: Έναρξη Τετάρτη 4/9 ώρα 17.15’ Γήπεδο 
Γεωργιανών

Προπονητής: Σίμπος Σάκης

Κ6: Έναρξη Τετάρτη 4/9 ώρα 17.15’ Γήπεδο 
Γεωργιανών

Προπονητής: Καϊλόγλου Μπάμπης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΙΜΠΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ:
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 18.00’ 

- 20.00’
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ 34
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 23310 74040
Συνεχίζουμε δυνατά! 
26 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ

Σ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ: «Δυναμώνουμε…» ΈναρξητμημάτωνΑκαδημίας
ΠοδοσφαίρουΒέροιας

γιατηνχρονιά2019-2020

Από την διοίκηση της ΒΕΡΟΙΑΣ έγινε γνωστό 
ότι ξεκινά από την Τρίτη 27/8 η διάθεση των εισι-
τηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν, τα 
οποία θα τιμώνται σε 50, 100 και 300 ευρώ.

Αναλυτικά:
Ξεκινάει από την Τρίτη 27/8 επίσημα η διάθεση 

των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας!
GOLD VIP - 300€ (148 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕ-

ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΘΥΡΑΣ, 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)

EXCLUSIVE - 100€ (ΣΚΕΠΑΣΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΡΙ-
ΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ VIP)

STANDARD - 50€ (ΘΥΡΑ 4)
Οι κάτοχοι των διαρκείας θα επωφεληθούν α-

πό προνομιακή έκπτωση στο κατάστημα SPOT 
TEAM (επίσημος συνεργάτης ιματισμού του ΝΠΣ 
ΒΕΡΟΙΑ) σε όλα τα είδη πλην των επίσημων προϊ-
όντων της ομάδας.

GOLD VIP -20%
EXCLUSIVE -15%
STANDARD -10%
Όλοι μαζί στηρίζουμε την ομάδα της πόλης μας.
Σημεία πώλησης:
Γήπεδο Βέροιας - Spot team ( Μ.Αλεξανδρου 

28) - Cafe bar KORI 
Πληροφορίες 2331027432 09:00 - 17:00.

πηγή kerkidasport.gr

Ξεκινάηδιάθεσητωνδιαρκείας
της«Βασίλισσαςτουβορρά»

27 δρομείς του Σ.Δ.Βεροι-
ας στα 24.5χλμ του Seli 
mountain running (υψομε-

τρικη) 1140m).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σ.Δ. Βεροιας
17 ΒΕΡΓΏΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Sportstraining-

Karagiannis 2:42:21
18 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2:42:20
19 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Sportstraining-

Karagiannis 2:44:35
23 ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Sportstraining-

Karagiannis 2:47:26
33 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2:52:50
47 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Sportstraining-

Karagiannis 3:02:39
50 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ Sportstraining-

Karagiannis 3:03:53
58 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ makridis team 

3:06:46
75 ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 3:21:43
84 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Sportstraining-

Karagiannis 3:26:29
91 ΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Sportstraining-

Karagiannis 3:28:21
93 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:29:13
115 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Sportstraining-

Karagiannis 3:38:21
118 ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3:40:53
120 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3:41:12
125 ΒΡΑΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Sportstraining-

Karagiannis 3:43:57
131 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:46:16
132 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:46:15
133 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3:46:27
137 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Sportstraining-

Karagiannis 3:51:56
138 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 3:52:49
151 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 3:58:58

157 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4:04:53
160 ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4:09:08
161 ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4:09:10
163 ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ Sportstraining-

Karagiannis 4:09:19
175 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 4:18:26

Αποτελέσματα του Συλλόγου Δρομέων 
Βεροιας απο τα 24.5χλμ του Seli

mountain running (υψομετρικη) 1140m)
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Αγώνες και για τους μαθητές 
Δημοτικού αλλά και Γυμνασίου 
διεξήχθησαν την Κυριακή το 

πρωί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά κατηγορία 
ΜαθητέςτουΔημοτικού
Αγόρια
1) Αλέξανδρος Καραγιάννης
2)Δημήτρης Κουκουτέγος 
3) Αριστείδης Τσιάτσιος 
Κορίτσια

1) Αντωνία Γραμματικοπούλου 
2) Αναστασία Μεταξοπούλόυ 
3) Μαρία Σιαφαρίκα 

ΜαθητέςΓυμνασίου
Αγόρια
1) Παναγιώτης Αθανασάκης
2) Κωνσταντίνος Τζαλοκώστας 
3) Κωνσταντίνος Γιαννούσης 
Κορίτσια
1) Ζωή Σιουκίουρογλου
2) Ήλια Μπαρμπαρούση 
3) Δανάη Σιουκίουρογλου

Στα «λιοντάρια» επέ-
στρεψε ύστερα από 
11 χρόνια ο Γάλλος 

άσος. Αναλυτικά:

«11 χρόν ια  μετά…Cyr i l  Ka l i 
‘’Welcome Back’’!

Η Διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος ΜΓΣ Πανσερραϊκός, ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργασίας της, με τον 
Γάλλο ποδοσφαιριστή Cyril Kali.

11 χρόνια μετά ο έμπειρος αριστε-
ροπόδαρος αμυντικός, επιστρέφει στην 
ομάδα μας, όπου είχε αγωνιστεί για 2 
σεζόν στην Α’ και την Β΄ Εθνική, ενισχύ-
οντας τις προσπάθειες των «Λιοντα-
ριών» για άμεση επάνοδο στα επαγγελ-
ματικά πρωταθλήματα.

ΜίνιΒιογραφικό:
# Ο Cyril Kali, είναι γεννημένος στις 

21/1/1984, στην Μπεζανσόν της Γαλλί-
ας και είναι ποδοσφαιρικό προϊόν της 
γνωστής Γαλλικής Ακαδημίας της Οσέρ. 
Αγωνίζεται κυρίως ως στόπερ αλλά και 
σε όλες τις θέσεις της άμυνας.

Είναι άριστος γνώστης της Ελληνι-
κής πραγματικότητας, αφού ήρθε στην Ελλάδα το 
μακρινό 2006 για λογαριασμό της Καλαμάτας και 
εν συνεχεία αγωνίστηκε στον Αστέρα Τρίπολης, 
στην Βέροια, στην ΑΕΛ, στον Παναιτωλικό και στον 
Απόλλωνα Πόντου.

Φυσικά έχει 32 συμμέτοχες και 2 γκολ, σε 
Superleague, Football League και Κύπελλο Ελλά-
δας στο πρώτο πέρασμα του από την ομάδα μας, 
την διετία 2008-2010. Πέρυσι αγωνίστηκε στην 
πρώτη κατηγορία του Ινδικού πρωταθλήματος και 
την Κεράλα Μπλάστερ».

Οι νικητές του 2ου mountain runnihg 
Σελίου στις κατηγορίες των μαθητών

ΒόμβαμεΚαλίοΠανσερραϊκός

Ο Απόστολος Παπαστάμος στέ-
φθηκε  παγκόσμιος πρωταθλητής κά-
νοντας παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. 
μεικτή. O Χανιώτης πρωταθλητής κο-
λύμπησε σε 4:11.93 και πήρε το πα-
γκόσμιο ρεκόρ Κάρσον Φόστερ που 
είχε κάνει στο υψόμετρο του Πάλο 
Άλτο στις ΗΠΑ 4:13.39 το ρεκόρ αγώ-
νων από τον Ισπανό Χούγκο Γκονζά-
λες που είχε κάνει στην Ινδια 4:14.65. 

Περιττό να αναφέρουμε ότι διέλυσε 
το πανελλήνιο ρεκόρ του 4:14.41 π 
από το 2012. 

Nα αναφέρουμε, ότι με το 4:11.93 
ο Παπαστάμος έπαιρνε μετάλλιο και 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα των αν-
δρών στην Γκουάνγκτζου καθώς ο 
τρίτος στον τελικό, Λιο Κλέρεμπουρτ 
από το Νέα Ζηλανδία είχε τερματίσει 
σε 4:12.07!

Κολύμβηση:Παγκόσμιοςπρωταθλητής
οΑπόστολοςΠαπαστάμοςμε

παγκόσμιορεκόρστα400μ.μεικτή

Ξεκινούν τη λειτουργία τους για την περίοδο 2019-
2020 οι ακαδημίες μπάσκετ του Φιλίππου Βέροιας. 
Οι άριστα καταρτισμένοι προπονητές μας περιμέ-
νουν αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5-17 ετών, για να 
τους μυήσουν στα μυστικά του μπάσκετ, να βελτιώ-
σουν την φυσική τους κατάσταση και να τους εμφυ-
σήσουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.

Οι εγγραφές για όλα τα τμήματα ξεκινούν την 
Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 6984 
958745 (καθημερινά 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00) 
και στα γραφεία του συλλόγου Μητροπόλεως & Περι-
κλέους 2 Βέροια (2ος όροφος) Δευτέρα – Τρίτη – Τε-
τάρτη (19:00 – 21:00)

Έναρξη εγγραφών στην Ακαδημία 
μπάσκετ του Φιλίππου

Τένις
Πρωταθλήτρια η Ασλανισβίλι στην Αριδαία

Η Άρτεμις Ασλανισβίλι κατέκτησε τον 2ο διαδοχικό της τίτλο σε διοργάνωση της Tennis Europe, καθώς 
ήταν η πρωταγωνίστρια και στην Αριδαία. Στο διπλό των αγοριών, πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Νίκος Ου-
σταμπασίδης και Αλέξανδρος Ζερβός, ενώ ο Ουσταμπασίδης κατέλαβε και τη 2η θέση στο μονό.

Μόλις μια εβδομάδα μετά τον θρίαμβό της στα Κουφάλια, όπου κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σε διεθνή 
διοργάνωση της Tennis Europe, η Άρτεμις Ασλανισβίλι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και στην Αριδαία.

Στον τελικό του Aridea Cup, η 13χρονη Ελληνίδα τενίστρια, επικράτησε της Ουκρανής Anastasiia Firman, 
No. 2 στο ταμπλό και Νο. 69 στην κατάταξη U14 των κοριτσιών στην Ευρώπη, με 4-6, 6-1, 6-2.

Η Άρτεμις έφτασε τις 11 διαδοχικές νίκες και τις 15 νίκες στις 16 τελευταίες αναμετρήσεις της, αφού έχει 
αγωνιστεί σε 3 διαδοχικούς τελικούς. Ήταν φιναλίστ πριν δυο εβδομάδες στο Κιλκίς, πριν κατακτήσει back-to-
back τους τίτλους σε Κουφάλια και Αριδαία.

Στον τελικό του μονού ανδρών, ο Νίκος Ουσταμπασίδης έκανε μια καλή προσπάθεια αλλά δεν κατάφερε 
να «γράψει» τον ιδανικότερο επίλογο στην εβδομάδα, καθώς γνώρισε την ήττα από τον Βούλγαρο Mihail 
Ivanov, No. 1 στο ταμπλό, με 6-4, 6-3.

Ήταν πάντως άλλη μια εξαιρετική εβδομάδα για τον Ουσταμπασίδη, πρωταθλητή πριν 2 εβδομάδες στο 
Κιλκίς, που κατέκτησε τον τίτλο στο διπλό της Αριδαίας, μαζί με τον Αλέξανδρο Ζερβό. Στον τελικό που έγινε 
χθες, κέρδισαν τους Απόστολο Γραμματικούλη και Νίκο Σφυράκη με 6-1, 6-4.

Τέλος, στον τελικό του διπλού κοριτσιών, πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν η Firman και η Βρετανίδα Vlada 
Kozak, που κέρδισαν στον τελικό τις Ρουμάνες Sofia Ciobica και Ana Maria Tornean με 6-2, 4-6, 10-7.
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Μετά από την επιτυχία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας με την παράσταση «Εις τους πέντε 
δρόμους!» το Καλοκαίρι 2018 και το Καλο-
καίρι 2019 στις γειτονιές της Βέροιας και σε 
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας  επανέρχεται με την παράσταση «Το 
τρελό μικρό πράγμα, που ονομάζεται Έρω-
τας» της Λένας Πετροπούλου.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν  
με τη συνεργασία της Δημοτικής Κοινότητας 
Βέροιας, των Τοπικών Κοινοτήτων Φυτειάς, 
Συκιάς, Ασωμάτων, Κουλούρας, Τριλόφου,  
Αγίας Βαρβάρας, Ριζωμάτων, Τριπόταμου 
και των Πολιτιστικών Συλλόγων:  Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Καλλιθέας, Εκπολιτιστικού 
Μορφωτικού Συλλόγου Φυτειάς, Μορφωτι-
κού & Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς «Βά-
ντα», Πολιτιστικού Συλλόγου Ασωμάτων, 
Πολιτιστικού Συλλόγου Προμηθέα, Πολιτι-
στικού Συλλόγου «Μακεδόνων Γαία», Μορ-
φωτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου 
«Αριστοτέλης», Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων 
Αγίας Βαρβάρας, Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ριζωμάτων και Πολιτιστικού Μορφωτικού 
Συλλόγου Τριποτάμου.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι οι: 
Τεχνική Υπηρεσία, Αντιδημαρχία Καθαριότη-
τας, Αντιδημαρχία Παιδείας, Σχολική Επιτρο-
πή Α/θμιας Εκπαίδευσης και η ΚΑΠΑ Δήμου 
Βέροιας. 

Οι παραστάσεις έχουν και κοινωνικό χα-
ρακτήρα, αφού αντί εισιτη-
ρίου μπορεί κάθε θεατής, 
αν το επιθυμεί, να φέρει 
τρόφιμα μακράς διαρκείας 
για το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Βέροι-
ας. 

Πρόγραμμα παρα-
στάσεων 

ΒΕΡΟΙΑ, θεατράκι Α-
γίας Παρασκευής

Δευτέρα 
2 . 0 9 , 2 0 1 9 ,  ώ ρ α 

8.30μ.μ. 
ΦΥΤΕΙΑ, πλατεία
Τρίτη
3 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  ώ ρ α 

8.30μ.μ.
 ΣΥΚΙΑ, προαύλιος 

χώρος σχολείου
Τετάρτη
4 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  ώ ρ α 

8.30μ.μ.
 ΑΣΩΜΑΤΑ, προαύλιος χώρος σχολείου
Πέμπτη
5.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
 ΒΕΡΟΙΑ, 8ο Δημοτικό Σχολείο 
Δευτέρα 
9.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , πλατεία
Τρίτη
10.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, προαύλιος χώρος σχολείου 
Τετάρτη
11.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, πλατεία εκκλησίας
Πέμπτη
12.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
 ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κλειστό θέατρο σχολείου
Παρασκευή
13.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, προαύλιος χώρος Κοινότητας
Σάββατο
14.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
 
Σημείωση σκηνοθέτη
Είναι τρελός, είναι τυφλός, είναι αλλοπαρμένος! Σε 

κάνει να κλαις και να γελάς! Πετάς με τις φτερούγες 
του, τσακίζεσαι απ’ τα βέλη του! Θέλεις να ζήσεις! 
Θέλεις να πεθάνεις! Δε σε χωρά ο τόπος! Σε χωρούν 
όλοι οι τόποι… Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα… που από 
καταβολής ανθρώπου σκεφτόμαστε, νιώθουμε, α-
ναρωτιόμαστε και παιδευόμαστε με αφορμή αυτό το 
γλυκό τερατάκι, που ονομάζεται Έρωτας!

To ΔΗ.ΠΕΘΕ Βέροιας και οι NOVAN Theater 
Group αναλαμβάνουν στην παράσταση ‘’Το τρελό 
μικρό πράγμα, που ονομάζεται Έρωτας’’ να λύσουν 
το μυστήριο του, να ακολουθήσουν τα ίχνη του, να 

απαντήσουν στο ερώτημα ‘’πώς καταφέρνει αυτός 
ο φτερωτός διαβολάκος να σε οδηγεί τη μια στη θέ-
ωση και την άλλη στην ξεθέωση;’’. Για να λύσουν το 
αιώνιο μυστήριο του, θα ‘ακολουθήσουν’ επί σκηνής 
διάσημα ζευγάρια της ιστορίας, που όλοι θυμούνται! 
Ο Αδάμ και η Εύα, ο Ιάσωνας κι η Μήδεια, ο Ρωμαίος 
και η Ιουλιέτα, ο Τάσος και η Γκόλφω του και… άλλα, 
κι άλλα, κι άλλα!!!

Επί σκηνής 6 ηθοποιοί, τρεις γυναίκες και τρεις 
άντρες, με χιούμορ, αστείρευτη ενέργεια και διαρκείς 
μεταμορφώσεις, παίζουν με τον έρωτα, χορεύουν 
για τον έρωτα, στήνουν και ξεστήνουν τόπους και 
χρόνους, αναρωτιούνται, διασκεδάζουν, θυμώνουν κι 
απογοητεύονται, αναθαρρούν και ερωτεύονται! Μια 
‘feel good’ παράσταση, που θα κάνει το κοινό να ερω-
τευτεί τον Έρωτα… κι ας είναι τζαναμπέτης!!!

 
Συντελεστές:
Κείμενα παράστασης- Σκηνοθεσία: Λένα Πετρο-

πούλου
Κινησιολογία- Χορογραφίες: Τάσος Παπαδόπου-

λος
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρα Γαβριηλίδου
Σκηνικά-Κοστούμια: NOVAN Theater Group
Ξύλινες κατασκευές: Γιώργος Μαυρόπουλος
Κατασκευή κοστουμιών: Αννίκα Καλαϊτζίδου
Μουσική επιμέλεια: Λένα Πετροπούλου, Τάσος 

Παπαδόπουλος
Φωνητική διδασκαλία: Μαριάννα Ντίνου
Φωτογραφίες-Trailer: Ελένη Χρυσομάλλη
Βοηθός παραγωγής: Ραφαηλία Κούσκουρα
Παραγωγή: NOVAN Theater Group
 
Παίζουν, χορεύουν, μεταμορφώνονται: Βασίλης 

Κανελλόπουλος, Λένια Κοκκίνου,
Πέτρος Μαλιάρας, Τάσος Παπαδόπουλος, Καρολί-

να Ρήγα, Δήμητρα Σταματίου.

«Το τρελό μικρό πράγμα που 
ονομάζεται Έρωτας», από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Βέροιας σε κοινότητες του Δήμου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας ενη-
μερώνει ότι στις 30/09/2019 συμπληρώνεται το 
εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του Επιδόματος 
Στέγασης  που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 
2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης, οι αιτήσεις αυτές δύναται να 
ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, 
εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι 
και προϋποθέσεις του προγράμματος.   

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει ο επανέ-
λεγχος των αιτήσεων. 

-Για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες δια-
πιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και 
προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά: 
λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθω-
τηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή 
των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης 
του νοικοκυριού) οι αιτήσεις δεν θα ανανεω-
θούν. Στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του 
επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. 

Εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι 
ίδιοι νέα αίτηση από 1/9/2019. Προσοχή: για 
να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα 
αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί 
έως 30/9/2019.

-Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτό-
ματων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι εξα-
κολουθούν να πληρούν τους όρους και προ-

ϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα 
ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι 
δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσοχή: Όσοι 
εξ αυτών έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοι-
κοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο 
εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορούν εντός 
του Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση 
και να υποβάλλουν νέα.  

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται στο 
τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις του Επιδόμα-
τος Στέγασης για τις οποίες λήγει το εξάμηνο 
ισχύος. 

Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν 
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
έχουν δηλώσει μέσω της οποίας θα λάβουν 
ενημέρωση για την πορεία της αίτησης τους και 
τυχόν δικές τους ενέργειες σε περίπτωση μη 
αυτόματης ανανέωσης.    

     Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τις ανωτέρω 
αιτήσεις, η πληρωμή του Σεπτεμβρίου θα κατα-
βληθεί κανονικά. 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στα τηλέφωνα του Κέντρου Κοινότητας :

2331353834 - 2331353815, -  2331353826
Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 

8:00πμ – 16:00μμ
Διεύθυνση: Σταδίου 51 Βέροια

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 
ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Εξαήμερη εκδρομή 
στην Κω & Αλικαρνασσό

Το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει εξαήμερη εκδρομή στο νησί του Ιπποκράτη Κω με προ-
αιρετική μετάβαση στην αρχαιότατη Ελληνική πόλη Αλικαρνασσό (Bordrum).

Από 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως 18 Σεπτεμβρίου 2019. Μία εκδρομή που θα μας μείνει αξέχα-
στη. Πρόγραμμα μπορείτε να προμηθευτείτε από το γραφείο (Δημοτική αγορά 1η στάθμη).

Προσοχή: Εάν συμπληρωθούν τα άτομα η εκδρομή θα κλείσει.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ. Γραφείου: 23310 71230
Τηλ. Προέδρου: 6974 481600
Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6977 687681
Τηλ. Αντιπροέδρου: 6945 773048
Τηλ. Ταμία: 6976 555321

Ο Πρόεδρος – Δημήτρης Θέμελης
Ο Γεν. Γραμματέας – Στάθης Βακάλης

Δήμος Βέροιας: 
Επανέλεγχος αιτήσεων 

για το επίδομα στέγασης



Τρίτη 27-8-2019
13:30-17:30 ΘΩΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 
23310-67530

21:00-08:00 ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 
ΓΩΝΙΑ 23310-65931

15ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Αύγουστος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-

τά το διά στη μα α πό 26-8-2019 μέχρι 1-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού 
Λευτέρης Αυγενάκης και ο 
Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος 

Καπράλος συνεχάρησαν αθλητές 
και αθλήτριες. Ολοκληρώθηκε η 
πρώτη ημέρα του τουρνουά του 
Beach Handball στους ΙΙ Μεσογει-
ακούς Παράκτιους Αγώνες- Πάτρα 
2019. Τόσο η Εθνική Γυναικών, 
όσο και η Εθνική Ανδρών επικράτη-
σαν σε όλα τα παιχνίδια που αγωνί-
στηκαν.

Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής Σπύρου Καπράλου η παγκόσμια 
πρωταθλήτρια και κάτοχος του ασημένιου μεταλλίου 
του θεσμού, νίκησε 2-0 (16-6, 22-14) την Τυνησία, 
έχοντας κορυφαία και πρώτη σκόρερ την Έλενα Κερ-
λίδη (14 πόντους).

Στην συνέχεια η Εθνική Γυναικών νίκησε δύσκο-
λα 2-1 (14-19, 20-18, 10-6), με ανατροπή την μαχη-
τική Κύπρο και με 2/2 εξασφάλισε μία θέση για τους 
αγώνες των μεταλλίων.

Η Κύπρος με κορυφαίες τις Ζήνωνος και Πάπα 
που σημείωσαν 13 και 12 πόντους αντίστοιχα, αιφ-
νιδίασε την ελληνική ομάδα κατακτώντας το πρώτο 
σετ.

Η Ελλάδα αντέδρασε και πήρε το δεύτερο με 
γκολ της Σκάρα πέντε δευτερόλεπτα πριν το φινάλε 
(9:55) και τελικά με την εμπειρία της επικράτησε στα 
σουτ αουτ, έχοντας πρώτες σκόρερ τις Μούρνου και 
Δημητρίου με 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Στην διαδικασία των σουτ άουτ έχασαν πέναλτι 
Μαρσελή και Ζήνωνος, ενώ η Ελλάδα είχε το από-
λυτο (5/5).

Στο άλλο ματς των γυναικών η Ιταλία επικράτησε 
2-0 (12-10, 22-13) της Τυνησίας.

Στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση η Εθνική 
Ανδρών με έναν εκπληκτικό Γουργούμη κάτω από 
τα δοκάρια και τους Καραγκιοζόπουλο και Δημάκη 
να σκοράρουν από 12 πόντους, δεν άφησε κανένα 
περιθώριο στην Μάλτα, την οποία υπέταξε με 2-0 
(24-10, 18-3).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους αγώνες των Εθνικών 

ομάδων Ανδρών- Γυναικών της Ελλάδας παρα-
κολούθησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης 
Αυγενάκης, ο οποίος στην συνέχεια συνεχάρη και 
συνομίλησε με τους αθλητές και τις αθλήτριες, συνο-
δευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ και 
μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ιάκωβο 
Φιλιππούση

Οι συνθέσεις
Ελλάδα-Τυνησία2-0
Ελλάδα (Καραντώνη): Διακογιάννη 2, Δημητρίου 

4, Καλοϊδη, Κερλίδη 14, Μακρή, Μάστακα 8, Μούρ-
νου, Ποιμενίδου 4, Ράτσικα, Σκάρα 6.

Διαιτητές: Μιρόν- Μαρτίν (Ισπανία)
Κύπρος-Ελλάδα1-2
Κύπρος (Κωνσταντίνου): Ντιμιτρίεβιτς, Έλια, Έλ-

ληνα 8, Ιωάννου, Κάιλα, Κωνσταντινίδου 2, Μαρσε-
λή 4, Πάπα 12, Τάκι, Ζήνωνος 13.

Ελλάδα (Καραντώνη): Διακογιάννη, Δημήτρη 10, 
Καλοϊδή 2, Κερλίδη 6, Μακρή, Μάστακα 8, Μούρνου 
14, Ποιμενίδου, Ράτσικα, Σκάρα 4.

Διαιτητές: Μποτικάν- Ρούπσιτς (Κροατία).
Μάλτα-Ελλάδα0-2

Ελλάδα (Λαζαρίδης): Δημάκης 12, Ελευθεριάδης 
4, Γουργούμης, Καραγκιοζόπουλος 12, Κοτσαμαρί-
κογλου 8, Παπαβασίλης 2, Θεοδώρου, Τσαναξίδης 
2, Γεωργίου 2.

Διαιτητές: Πάντιτς- Άντζουσιτς (Σερβία), Κόκκινη: 
Τσαναξίδης, Καμιλιέρι (αμφότεροι με δύο αποκλει-
σμούς)

Τοσύστημα
Το τουρνουά των ανδρών θα διεξαχθεί με 10 

ομάδες, τις περισσότερες από κάθε άλλο άθλημα 
στους Μεσογειακούς Παράκτιους και αυτό των γυ-
ναικών με 5 ομάδες.

Οι Άνδρες έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους και με-
τά την Α’ φάση θα ακολουθήσει η προημιτελική φάση 
με χιαστί αγώνες.

Α’ όμιλος: Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία, Μαρόκο, 
Μάλτα

Β’ όμιλος: Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Πορτογα-
λία, Αλβανία

Στις γυναίκες μετά την Α’ φάση θα διεξαχθούν τα 
ημιτελικά με τις τέσσερις πρώτες ομάδες να αγωνί-
ζονται χιαστί.

Beach Handball
Το απόλυτο οι Εθνικές Γυναικών και Ανδρών
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 

μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 

5ος όρ., κεντρική θέρ-
μανση, γωνιακό, διαμπε-
ρές, μεγάλα μπαλκόνια, 
θέση στάθμευσης. Τηλ.: 
6977 435166, 23310 
61205 & 23310 62776.

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 
Βέροια, πωλείται διαμέ-
ρισμα 100 τ.μ. μεικτό, 87 
τ.μ. καθαρό, γωνιακό, 
2ΔΣΚWC, θέση στάθ-
μευσης, 5ος όρ., απερι-
όριστη θέα, 30 τ.μ. μπαλ-
κόνια, διαμπερές. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6977 
435166 & 23310 61205.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσμα-
τα από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 
53.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 058284, 
6973 475239.

ΝΑΟΥΣΑ ,  κ έν τρο , 
πλατεία Καρατάσου, πω-
λείται διαμέρισμα 75 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 1ος όρ., ανα-
καινισμένο. Τηλ.: 6987 
376116.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη 
Βεργίνα 18 στρέμματα 
με ακτινίδια και κεράσια 
και πομώνα. Πληρ. τηλ.: 
6948 949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Κα-
ράτσαλι )  Βέροιας,  με 
ροδακ ιν ιές ,  δ ιάφορες 
ποικιλ ίες και  πομώνα 
και μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωρ-
γιανούς 2 στρέμματα, σε 
πολύ καλή θέση, με νερό, 
ρεύμα, θέα, πολύ κοντά 
στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδοσι-
ακό ψητοπωλείο, έτοιμο 

σε πλήρη λειτουργία στην 
οδό Σταδίου στη Βέροια. 
Τιμή προσιτή-συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6970 229546, κ. 
Ευθύμη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΩΡΟΛΟΪ ,  δ ιαμέρ ι -
σμα  επ ιπλωμένο  με 
2ΔΣΚ Α.Θ. ,  250 ευ -
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10, Πλ. 
Ωρολογίου, κοντά στη Λέ-
σχη Αξιωματικών, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα, 1ος 
όρ., πλήρως ανακαινισμέ-
νη και επιπλωμένη. Τηλ.: 
6948 726845 & 6949 
408554.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα 3ου ορόφου 
130 τ .μ. ,  3ΔΣΚΜ και 
W.C., πλήρως ανακαινι-
σμένο με όλες τις λευκές 
ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, σα-
λόνι, τραπεζαρία, ντου-

λάπα, θωρακισμένη πόρ-
τα, συνθετικά κουφώμα-
τα, τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελαίου, θέση 
parking. Τιμή 350 ευρώ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ., 
πραγματικός λουλουδό-
τοπος με καοριφέρ, κλι-
ματισμό, δίχως κοινόχρη-
στα, επί της οδού Ερμού 
και Γρεβενών 11 γωνία 
στη Βέροια. Τηλ.: 6949 
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

νοικιάζεται κατάστημα 30 
τ.μ., με W.C. Τηλ.: 23310 
62064 & 6937 388027.

ΝΑΟΥΣΑ  ενο ικ ιά -
ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΠΙΤΣΑΡΙΑ Bistro

49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απασχό-
ληση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6983 060024 κ. Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός 
κομμωτηρίου με βασικές 
γνώσεις κομμωτικής για 
βαφές, λουσίματα κ.λπ., 
με πλήρες ωράριο. Τηλ.: 
6974 648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος 
να γνωρίζει μισθοδοσία 
κατά προτίμηση του προ-
γράμματος Epsilon για 
Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 
245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έ-

ως 35 ετών για εργαστή-
ριο ζαχαροπλαστικής, 
με εμπειρία. Τηλ.: 23310 
22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποίη-
ση και φροντίδα ηλικιω-
μένης κυρίας στην Αγ. 
Βαρβάρα Ημαθίας. Τηλ.: 
2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος 
φαρμακοποιός για συ-
στέγαση – αποσυστέ-
γαση σε φαρμακείο της 
Πιερίας. Επικοινωνία στο  
e-mai l topal ido@gmail .
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής 
ενοικιάζονται διαμερίσματα 70 
τ.μ. 2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα κα-
θώς και μεζονέτες 70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC εξοπλισμένες. Επίσης 
πωλούνται διαμερίσματα από 
45 τ.μ. έως 70 τ.μ. και μεζονέτες 
70 τ.μ. με κατασκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264. 
Τιμές ευκαιρίας.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοικεί-
ωση στο επάγγελμα απα-
ραίτητη. Ωράριο 02.00-
10.00 τετραήμερο, κ. Χρή-
στος 6944 271012.

ZHTEITAI  άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστια-
τόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 064888 & 23310 
71590.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσλη-
ψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, 
κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημα-
θίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106236 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. Η-
μιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κε-
ντρική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 170 €.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23240 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επι-
φάνειας 45 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1988 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλε-
κτρικό, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συν-
θετικά, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά 
εισόδου, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 250 €.

Κωδ: 106238 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει 
θέρμανση με κλιματιστικό, απεριόριστη θέα 
στον κάμπο, κουφώματα συνθετικά με διπλά 
τζάμια, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ανελκυ-
στήρα, πάρκινγκ πιλοτής, μερικώς επιπλω-
μένο, με ηλεκτρικές συσκευές, έχει τέντες, σε 
πολύ καλή γειτονιά με μίσθωμα μόνο 200 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση 
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, 
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 12868 Κέντρο ενοικιάζεται καινούρ-
γιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 65τ.μ. 
στο ισόγεια , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρ-
τητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος ανακαίνισης 
2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή , 
χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 WC.  Διαθέ-
τει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο η ευπρέ-
πεια των χώρων δεδομένη , με καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια  Τιμή 
220€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 

σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επι-
πλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε 
δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. 
Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο 
, μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενι-
αίος χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλι-
ματιστικό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€.

Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής επι-
φάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ. 22877 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 37 τ.μ. ένας 
μεγάλος ενιαίος χώρος στον 1 ο όρ. χωρίς 
ασανσέρ , η θέρμανση του με κλιματιστικό το 
δε  μίσθωμα του στα 180 €.

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο 
και όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. 
Τιμή: 350 €.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και 
όχι μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 
2 WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, 
- Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται 
σε μοναδική τοποθεσία και είναι κατάλλη-
λο για πολλαπλές χρήσεις, με πολύ λογικό 
μίσθωμα μόνο: 800 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και 
πολύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  
για πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό 
του μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 
1500€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116168 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
μεγάλο κατάστημα σε κεντρικότατο σημείο 
της πόλης , συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . ενοίκιο 3.000€.

Κωδ.115092  Ενοικιάζονται στη Βέροια 
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000 
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η 
και τμηματικά.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από Σαλο-
νοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό, Κουφώματα συνθετικά και-
νούργια με διπλά τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας 
με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή κομπλέ 17.000 €.

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με 
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρ-
κινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα και ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή: 50.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 
Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνει-
ας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονο-
κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγά-
λο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 

οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδι-
στη θέα, με πολύ ωραίο κήπο ,οι χώροι του 
λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπε-
ρές, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 
120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οι-
κοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν 
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή 
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , 
μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 116117 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.   

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά 
χαμηλή μόνο 32.000€.

Κωδ: 116207 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά και 
81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται από 
τρεις γραφειακούς χώρους, κουζίνα, μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυ-
στήρα, με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, 
με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή 
προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατα-

σκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη 
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό 
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 
10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατά-
στημα μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων 
συνολικά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με 
επιπλέον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι 
σίγουρα εξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη 
βιτρίνα και κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 
Τιμή 250.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

δειο κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 
τ.μ. και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνο-
λικά 10 στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . 
σπάνια ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς 
τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου 
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

κρό και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε 
δρόμο πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή 
πώλησης 21.000€.

Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαι-
ρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω 
σε πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και 
σε τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντι-
κειμενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.

Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με 
ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία 
και όλον τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμε-
νική του αξία είναι 194.000€ η δε τιμή πώλη-
σης από 188.000 €, τώρα 75.000€.

Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηρι-
στικά: Άρτιο  και Οικοδομήσιμο   , αποτελεί 
εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.

Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπά-
νια , πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από 
την αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η 
δε τιμή πώλησης του από 200.000€ τώρα 
91.000€.

Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται οι-
κόπεδο εντός σχεδίου 2.032 τ.μ.,  γωνιακό 
άρτιο οικοδομίσημο με αντικειμενική τιμή στις  
418.000€ σε τιμή πολύ πιο κάτω από αυτήν , 
από 300.000€ τώρα 162.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισό-
γεια σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελεί-
ται από 2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με 
Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 
27.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.που δρα-

στηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου, 
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το 
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
logistirio@oikobros.gr.

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - ΞυλοκιβώτιαΑγρο-
τικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε΄ για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-93553, 
e-mail: info@biliouris.com.

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 

και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email:hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

Σας αρέσει το τρα-
γούδι; Θα θέλατε να μά-
θετε να τραγουδάτε αλλά 
δεν ξέρετε από που να ξεκι-
νήσετε; Έχετε εμπειρία στο 
τραγούδι αλλά θέλετε να 
βελτιώσετε την τεχνική σας; 
Ελάτε για ένα δωρεάν συμ-
βουλευτικό μάθημα!

Καθηγητής μουσι-
κής, αριστούχος απόφοιτος 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τρα-
γουδιού στο κέντρο της Βέροιας. 

 Αναλαμβάνω κάθε επίπεδο και διδάσκω όλα τα είδη τραγου-
διού με το πρώτο μαθήμα ΔΩΡΕΑΝ χωρίς υποχρέωση για συνέ-
χεια. Τηλέφωνο 6980 202881.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μηχα-
νάκι για κατάστημα εστία-
σης στη Βέροια. Τηλ.: 6986 
885352.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλι-
κά, 3) επιθυμητά Ισπανι-
κά, 4) πολύ καλή γνώση 
υπολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr μέχρι 
30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) 
κοπέλα για υπάλληλο γρα-
φείου, 3) εργατοτεχνίτες 
για επιχείρηση στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 312313 - 6974 
814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και βιο-
γραφικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρεί-
ας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερόντων 
για όλο το 24ωρο ή κά-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 1ος με A./C  250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/9 -350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ Κτημα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλο 
για Φωτ/κά 
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση  «Μεγα δασος» 4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαι-
ρια 70000€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 9 στρ  χερσο 1300 το στρεμμα 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες 
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ100 τ.μ αποθηκη 120€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ποιες ώρες. Επίσης αναλαμβάνει την κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 
6946 479828.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικιακές δου-
λειές. Τηλ. επικοινωνίας: 6985 642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, α-
ποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. 
Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 
6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων και παιδιών, καθαριότητα γραφεί-
ων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 
για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 
6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 

παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδίκευση 
στην Έκθεση και μεταπτυχιακό στην Ειδική 
Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/ση παιδιών με μα-
θησιακές δυσκολίες. Τηλ.: 6978 342026 & 
23310 25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντιστη-
ριακή πείρα και εξειδίκευση στην Έκθεση 
παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (μεμονωμέ-
να και σε γκρουπ). Τιμές προσιτές και συ-
ζητήσιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 
6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύθερου 
σχεδίου για Πανελλήνιες εξετάσεις. Τηλ.: 
6986 726896.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-
ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυ-
ετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασί-
ου και λυκείου. Θερινά μαθήματα προε-
τοιμασίας για το γυμνάσιο και τις πανελ-
λήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-

μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά με 
3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου και διανομέ-
ας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, 

διάφορα διακοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 
952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία 

έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr
Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται α-
πό φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr



 Υπερψηφίστηκε 
από την Ολομέλεια 
της Βουλής επί της 
αρχής του με συντρι-
πτική πλειοψηφία 
και με 4 «ναι» έναντι 
δύο «όχι», το νομο-
σχέδιο του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης 
για την ενσωμάτωση 
στο εθνικό δίκαιο της 
κοινοτικής οδηγίας 
που αφορά την προ-
στασία των προσω-
πικών δεδομένων.

   Υπέρ της αρχής 
του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ 

και ΜεΡΑ25 ενώ το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση 
καταψήφισαν.

«Άκρως σημαντικό για την εθνική αξιοπι-
στία της χώρας, αλλά και για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων», χαρακτήρι-
σε το νομοσχέδιο ο εισηγητής της ΝΔ, Γιώρ-
γος Κότσηρας.

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του 
ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, ξεκαθάρι-
σε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει υπέρ 
της αρχής του νομοσχεδίου, ωστόσο, δια-
τηρεί σοβαρές επιφυλάξεις και θα δηλώσει 
«παρών» σε ορισμένες προβληματικές δια-
τάξεις μεταξύ των οποίων τα άρθρα, 12, 17, 
22,24, 31-34, 46 και 49.

Ο κ. Κατρούγκαλος αναγνώρισε τον κίν-
δυνο καταδίκης της χώρας από το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο, ωστόσο, κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι προωθεί ταυτόχρονα και α-
ντεργατικές λογικές.

«Στην πραγματικότητα επιδεινώνεται η 
θέση του εργαζόμενου. Θεωρείται ότι εκ των 

προτέρων έχει συναινέσει στη χρήση των προ-
σωπικών του δεδομένων από τον εργοδότη. Το 
αρχικό άρθρο 27 αναγνώριζε στον εργοδότη ακό-
μη και τη δυνατότητα ανακριτικών αρμοδιοτήτων 
έναντι του εργαζόμενου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
ο κ. Κατρούγκαλος.

Η εισηγήτρια του ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπού-
λου, τάχθηκε υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου, 
ωστόσο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 
απέκλεισε τον αναγκαίο διάλογο μεταξύ 
των κομμάτων. Μίλησε, επίσης, για α-
ναιτιολόγητη καθυστέρηση που δημιούρ-
γησε ζητήματα, όχι μόνο στα πρόστιμα 
αλλά και στο επίπεδο προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, ενώ επισήμα-
νε ότι ένα μεγάλο τμήμα του νομοσχεδί-
ου είναι προβληματικό, καθώς εφαρμό-
ζει άκριτα το γερμανικό μοντέλο.

Για νέο σύστημα φακελώματος με 
συλλογή και ανταλλαγή γενετικών δεδο-
μένων, έκανε λόγο η ειδική αγορήτρια 
του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου. «Εί-
ναι ένα κατασταλτικό και αντιδραστικό 
νομοσχέδιο. Οι εξαιρέσεις είναι τέτοιας 
έκτασης που αναιρούν κάθε προστασία 
δεδομένων. Εγκρίνεται και προληπτικό 
φακέλωμα και φακέλωμα του εργαζο-
μένου, όπως και παρακολούθησης του 
μέσω δήθεν της συγκατάθεσής του», α-
νέφερε, μεταξύ άλλων, η κ. Μανωλάκου.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής 
Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, κατηγόρησε 
την κυβέρνηση για προσπάθεια εντυ-
πωσιασμού και τόνισε ότι έκανε πλέον 
κανόνα της το «κατεπείγον», θέλοντας 
να καλύψει βιαστικές της ενέργειες, ενώ 
χαρακτήρισε απαράδεκτο οι τράπεζες να 

φακελώνουν πολίτες, ενώ οι τελευταίοι πλήρωσαν 
για να τους σώσουν.

Η ειδική αγορήτρια του ΜεΡΑ25, Φωτεινή 
Μπακαδήμα, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της υπερ-
ψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο, ωστόσο, θα 
καταψηφίσει τα προβληματικά άρθρα 14 και 16.
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P Άρχισαν 
όλοι να εύχονται 
κα λό  χ ε ι μ ώ ν α 
μετά τον Δεκαπε-
νταύγουστο, κι 
όσο πλησιάζει ο 
Σεπτέμβριος τό-
σο μεγαλώνει η 
θερμοκρασία…

 
P Επειγόντως 

να μας ευχηθούν 
να μην κερδίσουμε 
το Τζόκερ!

 
P Κι αν η 

35χρονη που κέρ-
δισε 6,7 εκατ. στο 
Τζόκερ είναι ελεύ-
θερη, ας επικοι-
νωνήσει μαζί μου. 
Έχω τον τρόπο να πάψει να είναι.

 
P Και την απαλλάσσω μεμιάς από το άγχος 

των μισών χρημάτων. Λεπτομέρειες στη διεύθυν-
ση.

 
P Με τέτοιον καιρό πάντως εδώ και 10 μέ-

ρες, ήδη μιλάμε για ήπιο χειμώνα.
 
P Πάμε τώρα στα γυμναστήρια που αρχίζουν 

από Σεπτέμβριο και συνεχίζονται τους μήνες που 
έχουν ‘ρο’.

 
P Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί πριν τον 

ύπνο ισούται με μια ώρα στο γυμναστήριο, λέ-
νε οι επιστήμονες. Δεν μας το λέγατε νωρίτε-
ρα να κάνουμε μια εγγραφή προ εικοσαετίας;

 
P Άσε που ένα ποτήρι κόκκινο κρασί πριν 

τον ύπνο, βοηθά και στον ύπνο.
 
P Αγάπη, θα αργήσω το βράδυ. Έχω να 

κάνει 2-3 ώρες γυμναστήριο.
 
P Αδυνάτισμα. Τώρα και σε μπουκάλι!
 
P Πάντως αυτό που λένε να πίνεις νερό 

για να σου κόβεται η όρεξη ισχύει. Ήπια δυο 
ποτήρια μετά το φαγητό, ήλθα και φούσκωσα 
και δεν πεινούσα καθόλου.

 
P Προχθές η αγάπη έκανε φασόλια μέτρια 

και έφαγα δυο μέρες συνεχώς. Ευτυχώς για εμάς, 
οι πόρτες είναι ανοικτές. Δυστυχώς για τους γείτο-

νες, το ίδιο.
 
P Ο Λεονάρντο Ντι 

Κάπριο χαρίζει 5 εκατ. 
δολάρια για τον Αμαζό-
νιο. Θα είχαμε κι εμείς 
με την αγάπη μερτικό 
αν ήταν νεότερη. Τότε 
που ήταν σωστή Αμα-
ζόνα.

 
P Κατά τα άλλα 

Προβληματίζομαι που 
δεν χωνεύω πολλούς 
ανθρώπους. Αλλά μετά 
σκέφτομαι ότι κι εμένα 
δεν με χωνεύω ιδιαίτερα.

 
P Προχθές ήθελε ο 

νέος γείτονας να σφά-
ξει έναν κόκορα για τα 
θεμέλια του σπιτιού 
του, και μου μιλούσε 
συνωμοτικά σε μια γω-
νιά λες και κλείναμε κά-
να συμβόλαιο θανάτου.

 
P Εκτός κι αν ήθελε 

να μην μας ακούσει ο κό-
κορας.

 
P Πάντως εγώ έχω τον τρόπο μου με το 

πώς εγκρίνω τον νέο γείτονα. Εγκρίνω τη νέα 
γειτόνισσα.

 
P Να κάνετε μεγάλο μπαλκόνι παιδιά, να μην 

στραβολαιμιάζουμε για να δούμε το σχοινί με τα 
εσώρουχα.

 
P Οι καλοί λογαριασμοί, κάνουν και τους 

καλούς γείτονες.
 
P Και:
 Δύο φίλοι συζητούν για την έξοδό τους το πε-

ρασμένο βράδυ:

«Ρε φίλε, περάσαμε πολύ ωραία χθες και η 
παρέα ήταν πολύ καλή! Να τους ξαναμαζέψουμε 
όλους κανένα βράδυ να ξαναπάμε για ποτάκι…» 
λέει ο ένας.

«Ναι, καλά ήταν, απλά νομίζω ότι είχες πιει λί-
γο παραπάνω, όταν έφυγες δεν σε πήρα χαμπάρι 
και μετά ανησυχούσα επειδή έφυγες μεθυσμέ-
νος…» απαντάει ο άλλος.

«Έλα ρε, γιατί ανησύχησες; Ακριβώς επειδή 
είχα πιει πολύ αποφάσισα να κάνω κάτι που δεν 
είχα ξανακάνει ποτέ. Πήρα λεωφορείο! Έφτασα 
στο σπίτι σώος και αβλαβής και χωρίς κανένα α-
τύχημα, κάτι που με άφησε έκπληκτο βέβαια, γιατί 
δεν είχα ξαναοδηγήσει λεωφορείο»!

Κ.Π.

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής από όλα τα κόμματα 
πλην ΚΚΕ και Ελληνικής Λύσης το νομοσχέδιο 

για την προστασία προσωπικών δεδομένων
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